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LE ID EST  
B E I D E N

See oli reedel, 9. jaanuaril  1976. 
Uue rubriigi «Reedest reedeni» avas 
tolleaegne toimetaja Rein Veide
mann esimese lehekülje parempool
sel veerul. Seda algul laineliste 
joontega eraldatud veergu püüdis 
toimetus (siin ka vahepeal ametis

olnud üliõpilased Ester Sank, Rai
mu Hanson, Aarne Rannamäe, Rii
na Maasing) täita uudiste ja  pub- 
litsistiikaavaldustega. Vahetevahel 
kadus ta ära: aega rubriigi kokku
panemiseks jäi napiks, alati polnud 
uudiseid. Viimasel sügissemestril 
kadus ta hoopiski. Selle asemel 
saime küll käima päris uudiste 
rubriigi. Publitsistikat on lehte sel
legipoolest haruharva jõudnud. Miks 
ei võikski seesama «Reedest reede
ni» meie iganädalast publitsistiika- 
mõtet kanda. Peale toimetuse kahe 
töötaja on lubanud kaasa lüüa ka

kolleegiumi liikmed. Võib-olla ü t
leksid edaspidi oma sõna ühiskond
like toimetuste eisndajadki.

Sündigu see rubriik siis teist 
korda, vastalanud aastal pisut uute 
kavatsustega. Aasta ise pakub kir- 
jutamisainet küllaga: olümpia-aasta, 
erakordselt arvukate juubelite a a s 
ta: V. I. Lenini 110. sünniaasta
päev, Eesti NSV 40., ELKNÜ 60. 
tähtpäev, 35. võidupäev, viisaastaku 
viimane, leninlik lööktööaasta, su it
setamisvastane aasta . . .  Jõuame 
lähemale ka ülikooli 350. juubeli
le . . .  Tähtsündmused panevad

meid endidki proovile, sunnivad 
teada-tuntu juurde tagasi minema, 
seda uuesti omandama, ent juba sü
gavamalt, aasta tega  lisandunud 
kogemusteprisma läbi.

Praegu aga . . .  tudeng õpib, vas
tab, peab pidu ja jälle õpib, vastab, 
kuni viimane eksam tehtud. Taas on 
õppejõugi päev pikemast pikem: 
hommikul hämaras saabub eksami
le, õhtul pimedas jõuab koju. Nii 
seni, kuni päevaste sess läbi, ette 
jõuavad kaugõppijad.

VARJE SOOTAK, 
ajalehe «TRÜ» toimetaja

RIIVO KOTKAS ENSV 
Ülemnõukogu 

saadikukandidaadiks
Teistest mõnevõrra vanem, tõsi

sem, tagasihoidlikum. Kui midagi 
ütleb, tundub see õigena, vastu 
vaielda ei mõistagi. Niimoodi ise
loomustaksin arstiteaduskonna ravi- 
osakonna IV kursuse üliõpilast, 
komsomolikomitee olmesektori juha
tajat Riivo Kotkast. Sellise tõsi
meelse, asjalikuna on ta mulle paist
nud ühiselamureididel, komsomoli
komitees. Eluloolistest andmetest: 
Riivo on sündinud 1954. aastal Li
hulas. Pärast keskkooli lõpetamist 

«Tänan usalduse eest. Püüan te- töötas Haapsalu KEK-is, seejärel 
ha nii, et oleksin selle usalduse teenis Nõukogude armees. Ülikooli 
vääriline.» ettev#lmistusosakbnnast astus ars-

JÜRI LAANE foto titeaduskonda. Armeepäevil oli roo

du komsomolisekretär, ülikoolihin- 
netega kuulub parimate sekka. Te
ma töökust, suuri elukogemusi rõ
hutasid aulas 3. jaanuaril valimis
eelsel koosolekul meie komsomoli
sekretär Madis Kallion ja oma de
kaan prof. Lembit Alükmets. Sel 
aulakoosolekui seati Riivo Kotkas 
Eesti NSV Ülemnõukogu saadiku
kandidaadiks ülikooli valimisring
konda nr. 134.

Tema kandidatuuri seadis üles ka 
linna trükikoja kollektiiv.

Ülikooli üldkoosolek hääletas 
ühel meelel Riivo Kotkase kandida
tuuri poolt.

VARJE SOOTAK

Linna
nõukogusse

Ülikooli õppejõudude, teenistujate 
ja üliõpilaste valimiseelsel koosole
kul seati linnanõukogusse 11 saa
dikukandidaat!. Linnanõukogu prae
guse koosseisu liikmetest esitati 
uuesti professorid Kadri Gross ja 
Juhan Peegel ning dots. Peeter Vii
res. Esitati veel haldusprorektor 
Ain Otstavel, dots. Kalle Nigola, 
matemaatikateaduskonna III kursu
se üliõpilane Siiri Sobak, ajalootea
duskonna II kursuse üliõpilane Sii
ri Isand, õigusteaduskonna III 
kursuse üliõpilane Harri Kingo 
ning kehakultuuriteaduskonna III 
kursuse üliõpilane Jaan Kannes. 
TRÜ kollektiiv seadis üles ka kaks 
vilistlast, õigusteaduskonna lõpeta
nud linna parteikomitee sekretäri 
Jaak Kaarma ja majandusteadus
konna lõpetanud linna täitevkomitee 
asesimehe, plaanikomisjoni esimehe 
Ruslan Dontsovi.

ül ik O O  I I S kä ib ringi  sess
Elu olevat tõsine asi, on ikka ja 

alati räägitud. Ometi on elu üle ik
ka ja alati ka nalja heidetud. On 
eksamitestki palju lustakaid lugu
sid kuuldud nii ühelt kui teiselt 
poolt, s. t. nii üliõpilaste kui õppe
jõudude poole pealt. Küllap on siis 
eksamid piisavalt tõsine aeg. Igas t 
asjast tuleb kuidagi edasi või üle 
saada ning mõnel puhul on vist pa
rim abinõu nali, käsikäes tööga 
muidugi.

Käes on talvine eksamisessioon. 
Iga  tudengi elu ja tegevus on äkki 
väga  selged ja kindlad sihid saanud.

«Ülikooli 5400 õppurist on neli ja 
pool tuhat praegu eksameiks val
mistumas, istub, muremõtted peas,

EKSAMI- JA SESSITERI

konspektide-raamatute taga,» arvas 
õppeosakonna juhata ja  Mati Salun- 
di. «Neil' kõigil tuleb üle ja  läbi 
saada kokku umbes 450 eksamist.» 
Kõige suurem mure oli tal reaal- 
teaduskondade pärast,  kus tulemus
tega on seni teistele alla jäädud. 
Üht-teist oli õppeosakonna juhatajal 
ette heita teise ja  kolmanda kursu
se tudengitele, kellest paljud olevat 
semestr iaegse järjepideva töö eeli
sed ära unustanud. Aga viimasel 
minutil ei pruugi ka õnn enam 
naeratada. Tudengipõlve teises poo
les vaadatakse õpingutele üldreeg
lina hoopis küpsema ja kainema 
pilguga. Seda näitavat ka tulemu
sed.

Vähemalt pool p ingutust on veel 
ees sellel enamikul, kelle eksami- 
aeg 5.—25. jaanuarini. Mõnel eri
alal, eriti jus t lõpukursustel on ses
sioon seljataga.

Üks esimese kursuse a jakirjan
dustudeng võrdles õppejõu ja üli
õpilaste tööd, millele eksam punkti 
paneb, nii: esimene sõidab viienda
le korrusele liftiga ees, teised pea
vad sammu pidama trepiastmeid pi
di korruselt korrusele omal jalal 
joostes. Ega enne lifti vist ei lasta, 
kui vähemalt üks kord trepist ära 
käidud. Selleks jaksu ja julgust, ka 
naljasoont!

ASSE KOOK

■ #  H äda ajab härja kaevu, sess Suuga  teeb kilmm e sessi, käe-
tudengi raam atukokku. ga ei ühte eksamit.

Ч- Esim ene pääsuke ei too veel #  Naeratage enne eksam it, sest 
suve, aga esimene eksam  toob ses- pärast eksam it võib naeratus osu- A eg  annab arutust, arvestust
si küll. tuda kohatuks. m itte.

A N A TO L I A K S  J ON O V

TUDENG1TARKÜST 
SESSI KOHTA

Kes eelm ist sessi meelde tule
tab, sel leht m atriklist välja.

& Valged ööd on käes!
M õista, m õista, m is see on: auk 
augu peal, mõiste mõiste peal, 
sisu on, aga aru ei saa.

& Pool Päntrit konspekti eest!
Ф M õistus ei hüüa minnes!

Rohkem  valgust!
#  Sõpru tuntakse hädas, kursuse

kaaslasi enne eksamit.
V Sõpru tun takse hädas, kursuse

kaaslasi ei tuntagi.
Ъ Veel üks pilet, veel üks p i le t . . .  

Kaks gram m i tapvat hobuse, 
200 gram m i enne eksam it aga 
mõlemad.

#  E ksam il võiks oma õppejõu ikka  
ära tunda.

& See reps, kes ka pärast esim est 
eksam it naerab, annab juba pä- 
ristudengi mõõdu välja.

R E IN  SIK K . 
M A R G U S M E TS

Arstiteaduskonna raviosakonna III kursuse üliõpilase LAURI EINRE 
joonistused.

Selles lehes
ф  Kunstiinstituudi erilehe- 

külg Mart Riikojalt — 2. 
ja 3. lk.

0  Kuidas tähistame V. I. Le
nini 110. sünniaastapäe
va — 4. Ik.

ф  Ära hoida keskkonna saas
tamine (J. Reinet) — 4. lk.

ф  Tõlkevõistlus lõpeb 10. 
veebruaril — 4. lk.

on uadlat?

Preemiaid
tudengeile

Ühingust «Teadus» helistati toi
metusse ja paluti teatada: Vaba
riikliku Tervise Rahvaülikoolide 
Noukogu otsustas 1979. aasta  sani- 
taarhariduslike loengutekstide kon
kursil anda preemiad (ä 20 rbl.) 
kolmele TRÜ tudengile. Need on 
J. Kustel, E. Kaljula ja A. Ado- 
jaan.

Õigusteaduskonnal 
oma leht!?

Veel enne aastavahetust oli õi
gusteaduskonnas juhtunud rõõmus 
sündmus — päras t pikki valmimis- 
valusid ilmub taas «ÖL» (õigustea
duskonna leht ehk laualeht) . See 
sisaldab peamiselt esmakursuslaste 
suleproove. Vanal heal teemal 
«Miks TRÜ taidlus on surnt???» 
polemiseerib grupp I kursuse noor
mehi, kes peale terava kriitika pa
kuvad välja ka paar uudset ideed 

Peale TAIDLUSKÜSIMUSE, mis 
viimasel ajal kipub kõiki teisi en
da alla matma, on «ÖL»-is muudki 
lugeda. Noore poetessi Anna Rupsi 
õigusluulet, intervjuud esmakursus
laste balli Missi ja Misteriga, dots. 
Endel Ploomi mõtisklust teemal 
«Ideaalne üliõpilane», I kursuse ju 
hendaja Eimar Rahumaa artiklit 
raskest, ent uudsest ja võluvast 
algusest; seda, mis sügissemestr il 
õigusteaduskonnas popp jne.

Kurb, et «ÕL»-i ti raaž jus t  eriti 
suur ei ole. Kel aga tõsine huvi 
teada saada, mida leht endast ku
jutab, otsigu üles oma juurakatest 
sõbrad ja küsigu, küll siis asi sel
geks saab.

ANNE MILDER, 
õigust. I k., 

teaduskonna pressisekretär

Ministri käskkiri
KKEH ministri käskkirjaga said 

kiita kauaaegse eduka teadusliku ja 
pedagoogilise töö ning aktiivse 
ühiskondliku tegevuse eest ja seo
ses 70. sünnipäevaga ENSV teene
line arst Leonid VAINER, seoses 
60. sünnipäevaga dots. Linda 
ERINGSON, seoses 50. sünnipäeva
ga dots. Virve KASK ja dots, Viiu 
S1LLASTU, kauaaegse kohusetund
liku tööülesannete täitmise ja ak
tiivse ühiskondliku tegevuse eest 
ning 50. sünnipäevaga seoses va
nemlaborant Helju RAJANDO.

Rektori käskkiri
Rektor tänas ülikooli kirjastus- 

ja trükiosakonna kollektiivi välja
ande «Tartu Riikliku Ülikooli aja
loo küsimusi» VII, VIII ja IX vi
hiku kvaliteetse ja kiire ilmutamise 
eest.



KUNSTIINSTITUUT ♦ KUNSTIINSTI
Mis on ERKI-is

Meie kool on tegelikult 65 a a s ta t  vana. Tema eelkäijaks oli Kõrgem 
Kunstikool «Pallas» Tartus.

ERKI-is on kaks teaduskonda: kujutava ja tarbekunsti ning arhitek- 
tuuriteaduskond. Erialasid on 11: maal (ka teatridekoratsioonimaal), 
skulptuur, graafika (vaba- ja  tarbegraafika, plakat, raam atukujundus),  
keraamika, klaasehistöö, metallehistöö, kunstil ine tekstiil, kunstiline 
kostüüm, arhitektuur, ruumi- ja mööblikujundus, disain. Neist nahk
ehistööd õpetatakse siin ainukesena Nõukogude Liidus. Üliõpilasi on 
umbes 400, lisaks veel arhitektuuriteaduskonna õhtuses osakonnas u m 
bes 100.

Meie kool on üsnagi internatsionaalse koosseisuga. Igal aastal vastuvõetud  
üliõpilastest moodustavad teistest liiduvabariikidest õppima asujad ligi 25%. 
Põhiliselt tullakse Lätist, Leedust, Moldaaviast, ka mujalt. Praegu õpib siin 
umbes viieteistkümnest rahvusest üliõpilasi. Meile tullakse ka välisriikidest. 
Sel õppeaastal on neli üliõpilast Mongooliast, möödunud aastal oli kaks noort 
Soomest.
t  Eripäraks on see, et suuremale osale erialadest võtame vastu väga vähe üli
õpilasi. Sellest tulenevalt on konkurss sisseastumiseksamitel suurim vabariigis
— keskmiselt 4,2 soovijat kohale, graafikas ja ruumikujunduses isegi_ 7,8 soo
vijat. Ka meie üliõpilaste keskmine vanus on tavalisest kõrgem. 2/3 õppijatest 
moodustavad naisõpppurid. Suur osa tudengitest on abielus, enamusel ka lap
sed. üliõpilasemad ja -isad tunnevad puudust omast lasteaiast, sest linna laste
aedadesse on raske kohta saada.

Õppejõude on instituudis 122, neist 11 töötab kohakaasluse alusel. 
Üks õppejõud, Helmut Oruvee, on teaduste doktor, 22 õppejõudu aga  
teaduste kandidaadid. Professor Evald Okas on NSV Liidu Kunstide 
Akadeemia tegevliige, rektor Jaan  Vares samas korrespondentliige.

ф  Millega tegelevad teie õppejõud ja üliõpilased?
Eelkõige loomulikult õpetamise ja  õppimisega. Teaduslik töö jaguneb 

nagu  mujalgi plaaniliseks, eelarveliseks ja lepinguliseks. Plaanilised 
tööd hõlmavad 14 probleemi, need omakorda jagunevad 70 teemaks. 
Lepinguliste tööde maht pole kuigi suur, tööd ise on enamasti seotud 
erialadega, näiteks ruumikujunduse, disaini, monumentaalkunstiga. 
Lepingulise tööna valmisid ka teie ülikooli rektori kabinet, rektori tool, 
serviis (TRÜ juubeliks),  «Estonia» teatri sisekujundus.

Disainerite tööks on toodangu praktiline kujundamine. Meilt on res
torani «Nord» seinamaalid, Tallinna Teenindusmaja sisekujundus. Sel
les töös saavad õppejõudude juhendamisel kaasa lüüa ka üliõpila
sed. Tudengite ja  õppejõudude koostöös on tehtud näiteks Tallinna uue 
tuletorni sisekujundus.

õppejõud töötavad ka vabariigi projekteerimisinstituutides. Kõigi 
nende instituutide peaarhitektid aga  on meil kohakaasluse alusel õp
pejõududeks.

Lepingulisi töid teeme ka väljapoole vabariiki. Nii valmisid möödu
nud aastal sisekujundus ja infosüsteem (blanketid, kutsed, üldse 
kõikvõimalik graafika) Odessa Polütehnilisele Instituudile.

Nagu iga teine kõrgkool, soovime meiegi, et õppejõud oleksid head 
spetsialistid ning tegutseksid aktiivselt oma erialal.

1978. aastal esinesid 13 meie õppejõudu 14 välisnäitusel kokku umbes 50 tööga, 
aga ka 8 üleüidulisel näitusel. Ainuüksi Evald Okasel on igal aasta | töid 10—15 
välisnäitusel. 28 vabariiklikul näitusel on olnud üle 500 meie õppejõu töö. Per
sonaalnäitusi on korraldatud 10. Lisaks näitustele peab lugema ka osavõttu 
loomingulistest võistlustest ja konkurssidest. 1978. aastal koostasid meie õppe
jõud kolm monograafiat: I. Torn — «B. Bernstein» ja «V. Tolli» ning H. Mat- 
ve — «Sillad läbi aegade», õppejõud on väliaspool instituuti pidanud üle 300 
tunni loenguid, esinenud raadios ja televisioonis.

Meie õppejõud on ka tihedalt seotud ühiskondliku tööga väljaspool instituuti. 
Üle 100 õppejõu tegutseb umbes 80 asutuse kunstinõukogus, kunstikolleegiumis. 
Loenguid tuleb korraldada samuti kultuuriülikoolis, ühingus «Teadus» ja mujal.

Q  Milline on ERKI positsioon Nõukogudemaa kunstikõrgkoolide 
hulgas?

Meie koolil on olnud au esindada Nõukogudemaad paljudel välisnäitustel. 
Hiljuti saatsime 15 eksponaati Austraaliasse, kus on NSV Liidu kõrgkoolide näi
tus. New Yorgist jõudsid tagasi meie tööd, mis olid eksponeeritud näitusel 
«Sovetskaja Ženštšina». Väljas oli 19 eksponaati meie 14 naisüliõpilaselt. Esine
tud on veel Argentiinas, rahvusvahe'isel messil «Ekspo 70» Osakas, Pariisis, 
Londonis, Grenoble’is, Rio de Janeiros.

UNESCO kunstimetoodiiisel konverentsil Jugoslaavias oli esindatud vaid kaks 
kõrgkooli meie maalt. Üks neist oli ERKI.

Eesti kultuuri päevadel on meie töid eksponeeritud Bratislavas, Prahas, Ber
liinis, Leipzigis oli väljas meie nahkekistöö ia raamatuköitmise näitus.

Instituudil on valuutavaba praktikagruppide vahetamise õigus Leipzigi Graa
fika ja Raamatukunsti Ülikooliga, Halle Tööstusliku Vormikuiunduse Ülikooliga, 
Bratislava Kujutava Kunsti Akadeemiaga, Ungari Tarbekunsti Ülikooliga, õppe
jõude vahetame Halle Ülikooliga, varem olid sidemed ka Oulu Ülikooli arhi
tektuuriosakonnaga.

ф  Millised on ERKI mured?
Muresid on mitmeid. Näiteks pole tudengite elamistingimused kau

geltki korralikud. Samal ajal kui TRÜ-s on ühiselamukohaga va rus
ta tud  66% soovijaist, TPI-s 52%, Konservatooriumis 33%, TPedl-s 
31%, on ERKI-1 võimalik rahuldada vaid 15% soovidest. Seepärast 
oleme sunnitud üürima linnakortereid, igal aastal umbes 60—70 r in 
gis, mida ka ateljeedena kasutatakse. Enamasti antakse üürile vaid 
keldri- või pööningutube, nii et meie üliõpilased elavad nagu  vanaaja  
kunstnikud Pariisi katusekambrites.

Kitsas on ka õppehoonetes. Selle õppeaasta sügisel kinnitati uued 
üleliidulised normatiivid, mis näevad igale üliõpilasele ette 17m 2 põ
randapinda ülikoolides, üle 20 m2 kultuurikoolides ja üle 30 m 2 kunsti- 
õppeasutustes. Meie instituut seisab sellest normist väga kaugel. Aas
taid tagas i valmis oma projekti jä rg i ehitatud kooli teine ehitusjärk, 
kolmanda järgu  projekteerimine käib.

Igal aastal teevad muret sisseastujate madalad kunstilised oskused 
ja võimed. Üldainete eksameil on läbipõrujaid tavaliselt ainult 2—3%, 
kuid joonistamine ei õnnestu 25%-l, vaba kompositsiooniga jääb kõr
vale 50%. Olukorra parandamiseks korraldatakse juba aastaid e tteval
m is tuskursus t  Sellel õppeaastal võtab neist osa üle 220 noore.

Murettekitav on üliõpilasisetegevus. Meie instituudist on pärit küll 
niisugused tuntud ansamblid nagu «Peoleo», «Kukerpillid». Lisa aga 
ei paista tulevat. Suuresti piirab taidluse a rengut ruumipuudus. Kõige 
tähtsam  on muidugi üliõpilaste eneste initsiatiiv.

Viimastel aastatel oleme oma ajalehes 
tutvustanud pikemalt Läti ja Vilniuse 
RÜ-d. Pisut oleme juttu teinud ka Kiie
vi, Mari, Kaasani ja_ veel mõnest tei
sestki korgkoolist, õppejõudude sulest 
on ilmunud artikleid välismaiste õppe
asutuste kohta (Inglismaa, Jaapan, tõl- 
kelugu Jugoslaaviast jt.). Kuidas ela
takse aga hoopis lähemal, siinsamas 
Eesti kõrgemates õppeasutustes.

Täna pakume lugeda Eesti NSV Riik
liku Kunstiinstituudi lehekülge. Selle 
koostamisel aitasid II kursuse žurna- 
listikaüliopilast Mart Riikoja ERKI õp
pe- ja teadusprorektor prof. PEETER 
TARVAS (avaintervjuu ongi temaga), 
komsomoli- ja ÜTÜ rahvas, kellele siin
kohal palju tänu ütleme.

Komsomoü- 
organisatsioon

kuulub oma suuruse poolest kesk
miste hulka Eestis. 1. jaanuari  sei
suga  1979 on arvel 288 liiget, mis 
moodustab 86,4% komsomoliealis- 
test üliõpilastest ERKI-s. Ins tituu
dis tegutseb kaks teaduskondade 
ning kuusteist erialade ja kursuste 
komsomoliorganisatsiooni. Arhitek
tuuriteaduskonnas on kaks erialade 
ja viis kursuste algorganisatsiooni 
ning kujutava ja  tarbekunsti tea
duskonnas kaheksa erialade a lgo r
ganisatsiooni. Lisaks neile on 
ERKI-s personali algorganisatsioon

15 liikmega. Iga kursuse ja  eriala 
a lgorganisatsiooni juhib kolmeliik
meline büroo. Teaduskondade kom- 
somolibüroodes on kuus liiget. 
ELKNÜ ERKI komitee on 16-liik- 
meline. Kolm aas ta t  oli sekretäriks 

JN D R E K  SAMUSSENKO, kes 1977. 
aastal lõpetas arhitektuuri. Tänavu 
aastast  juhib komsomolitööd graafi- 
kakateedri õppejõud ÜLO EMMUS, 
kes varem oli agitatsiooni ja pro
paganda asesekretär. Väga täh tsa 
te küsimuste arutamiseks kutsub 
sekretär kokku niinimetatud ERKI 
komsomolialgorganisatsiooni sekre
tariaadi.

1976/77. õppeaasta oli ERKI 
komsomoliorganisatsioonis enese 
taasleidmise ja uue tõusu alguse 
n ing õppimiste aasta ,  sest kõik ak
tivistid olid uued. 1977/78. õppe
aasta oli suhete normaliseerimis- 
ja laiendamisaasta kõrgemalseisva
te organitega ning kasulike koge
muste juurutamise aasta  ELKNÜ 
ERKI organisatsiooni töösse, 
1978/79. õppeaasta aga  o rgan isa t
sioonisisene aasta. Komsomolitöö 
teravik oli suunatud organisats ioo
ni sisemusse, seejuures jätkati kõi
ki väljapoole suunatud sidemeid ja 
kontakte. Komitee sekretär organ i
seeris igakuised ERKI a lg o rgan i
satsioonide sekretäride õppusi ja 
nõupidamisi. Üritustes osalesid a g a 
rasti ka komitee töösektorid, kes

kordamööda valmistasid ette -ühe  
nõupidamise, mis ka otseselt üht 
sektorit ja seega ühte täh tsa t  töö
lõiku puudutas.

Toimunud on O PP-alane  nõupi
damine, kus algorganisatsioonide 
sekretäridele tutvustati  Ü P P  läbi
viimise juhendit. Ü P P  arves tusraa
mat võimaldab ju saada ülevaate 
nii üliõpilaste ühiskondlikust kui ka 
erialasest aktiivsusest nii ERKI-s 
kui ka väljaspool instituuti.  Sam u
ti on võimalik planeerida ülesanne
te jagamist, sest on ülevaade üli
õpilase koormatusest nii erialase 
kui ka ühiskondliku tööga. Oluliseks 
peab saama Ü P P  arves tusraamat 
töölesuunamisel pärast insti tuudi 
lõpetamist.

Ü P P  juhendis, mis sai valmis 
spetsiaalselt ÜLKNÜ Keskkomitee, 
ELKNÜ Keskkomitee ja teiste kõ rg 
koolide sellealaseid materjale ja 
kogemusi arvesse võttes koos mark- 
sismi-lenmismi kateedri vanemõpe
taja O. Põdraga, on arvestatud ins
tituudi eripära võrreldes teiste kõrg
koolidega, teiste kõrgkoolide Ü P P  
alase töö plusse ja  miinuseid.

Iga üliõpilase kohta on sisse 
seatud isiklik sotsialistliku võist
luse arvestuskaart.  Arvestust pee
takse semestrite kaupa, kaardile 
kantakse õppeedukus, distsipliin, 
kiitused ja noomitused, instituudi 
esindamine. Põhiliseks on osavõtt

® • __ • •

UTU
ÜTÜ tegevus ERKI-s on mõneti

gi erinev sellest, mida mõistame 
meie, ülikoolirahvas, selle all. Meil 
tähendab ÜTÜ eelkõige teaduslikku 
uurimistööd, mõnes küsimuses sü
gavamale tungimist loengus õpeta
tavast.

Kunstiinstituudis on ÜTÜ liinis 
tegevad umbes pooled päevases 
osakonnas õppijatest. Töötab 11 eri- 
alaringi ja  7 üldringi. Aastas val
mib umbes 100 teoreetilist tööd. 
Siia alla käivad põhiliselt ühiskon- 
nateadustealased uurimused. P e a 
rõhk on pandud loomingulisele ja  
kunstipropagandaalasele tööle. Igal 
aastal läheb vabariigi väiksemates
se asulatesse ja  koolidesse teele vä
hemalt kolm rändnäitust. Instituu- 
disiseselt korraldatakse aastas vähe
malt 15 näitust ja  loomingulist 
konkurssi.

ERKI ÜTÜ esimees SIGNE LE- 
PASSAAR:

«Paraku on meil praegu mingi

vaimne loidus. Näitustele kiputak
se esitama kiretuid, tavalisi töid. 
Puudub terav eneseväljendus. 
Soovitakse vaid, et žürii laseks töö 
konkursil läbi. Ent kui näitus on 
üles seatud, virisetakse, et miks mi
nu pilt on selles ja  mitte teises 
seinas, kust ta mõjusamalt välja 
paistaks. Ka konkursil uue ÜTÜ 
liikmekaardi saamiseks tuli üsna 
vähe töid. Ometi on see ju hea või
malus eriti just graafikutele.

Seepärast mõtlesime, et tuleb teha mi
dagi uut, ergutavat, mis kisuks rahva 
eemale rutiinist. Otsustasime teha näi
tu se, mille tinglikuks nimeks sai 
«Võistlus stagnatsiooni vastu». Näitus 
oli konkursivaba. Kaks nädalat enne 
avamist panime üles kuulutuse, et kõik 
soovijad võivad oma tööd, ükskõik mis 
stiilis ja mis vormis ise instituudi saa
li välja panna. Selle vormiotsingu näi
tuse tulemus oli väga huvitav. Ekspo
neeriti tõesti igasuguseid töid, lausa  
absurdsusi. Tähtis polnud mitte töö vä
line viimistletus, vaid uudsus. Nii sel
guski, et kunstitööna võib esitada ka 
vanu saapaid, kanamune, pildiraame, 
rohelist tooli, isegi prügihunnikut. Aeg 
tööde valmistamiseks oli täiesti piisav. 
Näitus kutsus esile väga elava instituu- 
disisese poleemika. Arvamused olid kõi-

Tekstiili- 
kateedris

ANDREI KORMAŠOV, sünd. 1957 (graafika IV k.) «Portree» (ofort).

on saanud toredaks tavaks kadri
päevadel karnevale korraldada. 
Nendel õhtutel lüüakse ka esmakur- 
suslasi «rebaseks». Kadripäev valiti 
seepärast,  et enamiku nii üliõpilas
test kui õppejõududest moodustavad 
naisterahvad. Iga karneval on ta 
valiselt mingi kindla alateemaga, 
Näiteks möödunud aastal oli Vana- 
Kreeka, tänavu aga  korraldati must- 
lasõhtu. Kindlaks on kuju
nenud ka kursuste ülesanded peo 
korraldamisel. Teine kursus valmis
tab toidud, kolmas hoolitseb isete
gevuse eest, neljas lööb «rebaseks» 
ja viies koos õppejõududega on kü
lalisteks.

Ütlen ette, et mustlaspidu läks 
täiesti korda. Juba kostüümid olid 
väga õnnestunud. Mustlasteema 
annab ju tohutult palju võimalusi 
lasta fantaasial vabalt lennata.

Pidu oli lavastatud suure must- 
laslaagrina, kus käis uute liikmete 
vastuvõtmine. Seepärast oli tarvis 
proovida kandidaatide oskusi. M us t
lane peab oskama kätt vaadata, 
tantsida, laulda, varas tada ja  veel 
palju muud. Vanemad mustlased 
näitasid kõike ette ja  noored pidid 
järele tegema. See ettenäitamine 
muutus kähku üheks suureks isete
gemiseks. Tekkis ühe suure must- 
laslaagri tunne. Kõik tõid kaasa 
plaate paljude maade m ustlasm uu
sikaga, mille järgi tantsiti , kes tah 
tis, laulis kaasa. Mustlasmeeste 
vahel tekkis vahepeal_ lausa toeline 
piitsasõda. Ja kui mõni saigi sini
se pleki, siis ega sellest küll ei 
hoolitud. Ühes toanurgas oli maas 
kuhi -mustlastoitu — küpsised, õu
nad, porgandid, pähklid, kapsad ja 
veinipott — just nagu ühes tõelises 
mustlaslaagris  korraldajate arvates 
olema peab (tegelikult polnud küll 
vist keegi kohalolijaist ehtsas m us t
laslaagris olnud, aga ega sellest 
hoolitud!). Ohtu naelaks oli must-

lasmehele noore naise valimine.
Võib vist küll öelda, et sellised 

peod on Kunstiinstituudis üsnagi 
tavalised. Annab ju säärane spon
taanne ja vaba pidu inimestele hea 
võimaluse ennast täielikult avada. 
Niisugune õhtu on mõnetigi sa rn a 
ne tõelisele loomisele, olgu see siis 
maalimine, savi vormimine või 
maja projekteerimine. Tekstiilika- 
teedri maskeraadide korraldamine 
on aga kasulik sellegi poolest, et 
nii saavad tulevased riidekunstni- 
kud häid ideid, ning püüdes ennast 
võimalikult teemale vastavalt riie
tada, teadmisi ka antud maa või 
rahva tekstiilist.

ge äärmuslikumad, kuid kindlasti täitis 
see ettevõtmine oma ülesande, võimal
das leida uusi ideid, andis sädet edas
pidiseks. Tulevikus on meil sellelaad
seid otsinguid kavas korrata. Ja kui 
mõni töö ka ebaõnnestub ning näitusele 
ikkagi läheb, siis näeb autor oma viga  
paremini. Praegu mõtleme näitusele, 
mille teemaks on roosa, must ja valge.

ÜTÜ tegevuse alla käib aga  ka 
osavõtt mitmesugustest üleliidulis- 
test ja rahvusvahelistest konkurssi
dest. Möödunud aastal oli Mehhi
kos rahvusvaheline üliõpilastööde 
konkurss, mille teemaks väikeasu
late keskuse lahendamine. Meilt saa 
detud kolhoosikeskuse plaan sai 
hea hinnangu.

Igal aastal lõpetab meie maal 
kõrgkooli umbes 500 arhitekti. Ees
tist tuleb neid 20—25. Ent möödu
nud aastal,  kui Tallinnas meie oma 
majas oli üleliiduline arhitektide 
diplomitööde ülevaatus, tuli sealt 
meile üks esimese ja kaks teise j ä r 
gu diplomit. Vabariiklikule ühis
konnateaduslike tööde konkursile 
esitasime möödunud aastal kahek
sa tööd, millest üks pälvis esimese

Jaan Paavle
(keraamika V k.)

*

m ul on valgusega oma salaliit 
kui ta tahab ära viib mu siit

väljakuid ja nuge haljastab  
kindla käega täkku valjastab

m ul on valgusega oma side 
oma bisness m äng ja pide

m ul on valgusega oma teod teha: 
valgustada inim hinge keha

m ul on valgusega oma salaliit 
kui ta tahab ära viib m u siit

Jt*
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ANDRES TALI, sünd. 1956 (graafika V k.), 
«Jalg» (siiditrükk).



TUUT
С Т О  tegevusest, esinemine näitustel 
f a  konkurssidel, erialane ja kunsti- 
p ropagandaalane töö väljaspool 
"kooli.

E t ERKI-1 on väga  tihedad välis
sidemed, siis töötab ka EÜE koos 
välissuhete sektoriga. Malevarühmi 
vaheta takse Saksa DV-ga ja Tšeh
hoslovakkia ga, varem tehti seda ka 
Ungariga.

Senisest elavamalt on komsomo
liorganisats iooni esindajad osalema 
tiakanud stipendiumikomisjonide 
•töös, teaduskondade ja kateedrite 
noukogudes ja mujal.

Komsomolikomitee peab oma töö 
üheks eesmärgiks üliõpilaskonna 
üha laiemat kaasahaaramist kõikide 
ins ti tuudi ees seisvate küsimuste la- 

' hendamisse..
Tähtsaks töölõiguks on ka uute 

OLKNÜ liikmete vastuvõtt . Kui 
vaadata  ÜLKNÜ-sse kuuluvuse 
protsenti viisaastakute järgi,  siis on 
pilt selline: 1960— 1965 kuulus 

Jkomosmoli 70—74% üliõpilastest, 
1965— 1970 75—78%, 1970— 1975 
77—80% ja 1975— 1978 oli protsent 
84—88. Teatud osa selles tõusu
la in es  on komsomoliorganisatsiooni 
.autoriteedi kasvul ka väljaspool 
insti tuudi maja, kuid põhiliselt a s 
tu takse  ÜLKNÜ-sse ikka juba 
ERKI-s õppides.

diplomi ja  kaks teise auhinna.
Teadusliku töö alla käivad ka 

meie suvepraktikad: rahvuslike kin
da- ja  vöömustrite ja  muude etno
graafil iste  materjalide kogumine, 
mis antakse üle E tnograafiam uu
seumile. öppeekspeditsioonide m a
terjalid antakse samuti muuseumile.
1978. aasta l käidi Koola poolsaarel, 
uuriti  kaljujoonistusi ja laplaste elu.
1979. aastal oldi Lääne-Siberis han- 
dide juures. Seda ekspeditsiooni ju 
hendas Kaljo Põllu. Mõõtmisprak- 
tikal tehakse tööd vabariiklikule 
restaureerimisvalitsusele. Mõõde
takse peamiselt vanade majade v ä 
lisuksi. Arhitektid käivad meie maa 
huvitavamates linnades Moskvas, 
Vilniuses jm. Instituut võimaldab 
.meie tudengitel külastada ka huvi
ta v a id  välisnäitusi meie maal. Hil
ju t i  käisid disainerid M oskvasTtaa- 
lia disaini väljapanekut vaatamas.

Igal aastal korraldame koos õp
pejõududega teadusliku konverentsi, 
võtmaks kokku aasta  jooksul teh
tut.

Kunstiajalugu
kulda, m usta  ja kollast 
kentsakaid  mereloomi: . 
haarm elisi ja sitkeid  
sinist-pruuni tooni

veevärk ja siseõued  — 
valguse, tuulekojad  
ülesse nendes kasvasid  
toonased Kreeta pojad

Tum edaid kam ares-vaase 
ken tsakaid  mereloomi 
M inge- ja elufaase  
sin ise id -p ruune  sooni

Labor
T am bin  m üüsris vaskoksüüdl 
sekka segan inglistina  
M is sest aga välja tuleb 
Seda  ei tea ka m ina

R oheline igatahes 
P unakas või pruun  
-igal juhul mahe 
ku i veluur

Vee ja tulekindel 
.pärast proovi 
n ii  ka sina inimene 
K ui on soovi

Skulptuuritund
S in is t savi võtad ja voolid  

dhu silm ad ja käed  
" f lõpetad elukooli 
jä ä d  seism a ja näed:

kõrged vaasid ja liuad  
puupinkidel reas 
Valget liha ja õlut 
N aistel tanud peas

Vaikselt ukse siis suled  
'Nagu peab 
K es mu järele tuleb 
■puutub jah tunud  pead

Koostanud MART RIIKOJA.

HELGA KURNI 60

Dots. Helga Kurm, kes täna  tä 
histab 60. sünnipäeva, kuulub oma 
laiahaardelise ühiskondliku tegevu
se tõttu ülikoolis ja väljaspool se
da, samuti suure hulga õpilaste tõt
tu meie kõrgkooli populaarsemate 
õppejõudude hulka.

H. Kurm pärineb Tartus hästi 
tuntud ja hinnatud pedagoogide 
Helene ja Karl Antoni perekonnast. 
Pedagoogiteed alustas ta ajalooõpe
tajana novembris 1944 tookordses

Tartu  õpe ta ja te  Seminaris. Semina
ri reorganiseerimine õpetajate ins
ti tuudiks viis ka H.- Kurmi selle 
kõrgkooli ajalookateedrisse. 1951. 
aastal astus ta TRÜ pedagoogika
kateedri aspirantuuri,  kus 1954. 
aasta l prof. A. Pinti juhendamisel 
valmis kandidaadiväitekiri teemal 
«Nõukogude Eesti üldharidusliku 
kooli areng».

Kaitsnud väitekirja, jäi H. Kurm 
pedagoogikakateedrisse tööle algul 
vanemõpetajana, hiljem dotsendina. 
V aatam ata sellele, millises õppeasu
tuses H. Kurm töötab või millist 
ainet ta õpetab, mäletavad tema 
õpilased teda ikka meisterliku ja 
sooja südamega õppejõuna, inime
sena selle sõna parimas mõttes. Et 
ta on võitnud oma kolleegide poo
lehoiu ja usalduse, tõendab as ja 
olu, et teda on korduvalt valitud 
ülikooli parteikomitee, ametiühin
gukomitee ja kõrgkooli muude ju h 
tivate organite liikmeks. Rahvas on 
teda valinud rahvakohtu kaasis tu
jaks, Tartu linna RSN liikmeks ja 
ENSV Ülemnõukogu saadikuks 
(1971), kus ta oli noorsookomisjoni

sekretär. Praegu  on tal au esinda
da ENSV ametiühinguid NSVL 
Ametiühingute Kesknõukogus.

H. Kurmi teaduslik looming on 
keskendunud peamiselt Eesti kooli 
ajaloo, võrdleva pedagoogika ja  vii
masel ajal eriti perekonnaõpetuse 
probleemide ümber. Temalt on il
munud suur hulk teaduslikke ja  po
pulaarteaduslikke artikleid, õppeva
hendeid ja mitu brošüüri lastevane
matele, mõned nendest ka vene ja 
tšehhi keeles. Silmapaistva ja ooda
tud lektorina tunneb teda peaaegu 
kogu Eesti õpetajaskond, paljud 
lastevanemad ja telerivaatajad, 
õpe ta ja te  atesteerimise vabariikliku 
komisjoni liikmena on tal korduvalt 
olnud võimalus õpetajate huvide 
eest välja astuda.

H. Kurmil seisavad ees veel m it
med aastakümned loometööd. Tema 
kolleegid soovivad, et need aas ta 
kümned tooksid temale isiklikult 
rahuldust ja  pidevalt rikastaksid 
meie pedagoogikateadust, et veel 
kauaks säiliks tema nooruslik rei- 
pus ja si iras sõbralik meel.

ALEKSANDER ELANGO

OIE UTTER 50

Meie klassikaline muinasteaduste 
muuseum ja selle perenaine, juha

taja ametit pidav Öie Utter tundu
vad lahutamatud. Nõnda on ikka, 
kui üks inimene pikka aega ühes 
paigas ametis, veel enam, kui ta 
oma tööhoole ja -armastusega kõi
gile meelde jäänud. Muuseumi tuli 
Öie Utter tööle 22. aprillil 1959. 
aastal.  Tollal täitis ta kunstiajaloo 
kabineti juhata ja  ja muuseumi hool
daja kohustusi. Hiljem need liideti. 
Ülikoolis on Oie Utter aga juba 
1950. a a s ta s t  saadik. Siis astus ta 
ajaloo-keeleteaduskonna ajaloo-osa- 
konna üliõpilaseks. Õpingud lõppe
sid 1955. aasta l kiitusega. Mõnda 
aega tuli töötada NSV Liidu a ja 
loo kateedris vanemlaborandina. 
Samal ajal täiendas tulevane kuns
tiajaloolane end kunstiajaloo tund
maõppimisega, tegi innukalt ühis
kondlikku tööd. Järgmiseks sam 
muks oli juba eespool mainitud 
kunstiajaloo kabineti ja  muuseumi 
töötaja amet. Seda siiamaani. P ro 

fessor K. Morgensterni 1803. aas
tal asutatud muuseumi varad on 
teaduslikult süstematiseeritud, on 
taasavatud kartser,  1978. aastal t ä 
histati muuseumi 175. aastapäeva. 
Seda kõike tänu meie suure vas tu
tus tundega ja nõudlikule juhatajale. 
Lisame veel, et me ei ole teda näi
nud halvatujulisena, ebasõbralikuna. 
Õie Utteri sõbralik suhtumine toob 
tema juurde palju nõu- ja abivaja
jaid. On ta ju hinnatud kunstieks
pert kogu vabariigis. Igal ajal võ
tab ta lahkesti vastu kunstihuvilist 
ta  ei tee vahet töö ja vaba aja va
hel.

8. jaanuaril ,  tema sünnipäeval 
õnnitles juubilari kogu ülikooli pe
re nimel rektor, kes hindab kõrgelt 
Õie Utteri tööd ülikoolis ja vä ljas
pool seda ning toonitas tema peent 
kunstimaitset.

Palju  õnne ja  edu soovivad ka 
KOLLEEGID.

H E IN O  L A I D R E  5 0

Heino Laidre sündis 18. jaanuaril 
1930 Haapsalus. Aastal 1948 lõpe

tas Haapsalu Õpetaja te  Seminari 
ja  1952 TRÜ kehakultuuriteadus
konna. Seejärel töötas Tartus m it
mesugustel ametikohtadel nii o rga
nisatsioonilisel kui ka pedagoogili
sel tööl. Alates 1968. aastast  töö
tab ta kehakultuuriteaduskonnas 
õpetajana ja 1971. aastast  vanem
õpetajana. 1975. aastal sai ta pe- 
dagoogikakandidaadiks, on 23 tea
dusliku töö autor.

Parimad sportlikud tulemused on 
pärit õpilas- ja üliõpilaspõlvest. 
Aastatel 1946— 1948 oli ta  vabarii
gi noortemeister kuulitõukes, ketta
heites, odaviskes, uisutamises. Üli
koolipäevil olid lemmikalad ujumi
ne ja veepall, kus saavutas kordu
valt auhinnalisi kohti vabariigi

meistrivõistlustel.
Edukas on olnud IT. Laidre peda

googitöö. Tema juhendamisel saa 
vutasid häid sportlikke tulemusi 
R. Üts, T. TuulJng, E. Hütt, I. 
Kompus, A. Arro jt.

Aktiivne on olnud ta ka ühis
kondlikus töös. Praegu  on ta meie 
ujumisföderatsiooni presiidiumi lii
ge, teaduskonna parteibüroo liige ja 
TRÜ vetelpääste algorganisatsiooni 
esimees. Ta on täitnud oma üles
andeid alati hästi, näidanud üles 
suurt aktiivsust ja  vastutustunnet.

Õnnitleme ja soovime juubilarile 
edu edaspidiseks!

Kolleegide nimel 
JAAN LOKO

Väärikas 
tööjuubel

Asja tähistasime ülikooli 35. sõ
ja järgse tööaasta lõppu ja meenu
tasime lugupidamisega kaaslasi, kes 
kõigi nende aastate  jooksul on töö
tanud aima m a te f  i heaks. Füsioloo- 
giakateedris jätkab töötamist neli 
nendest, kes tulid kateedrisse esi
mesel sõjajärgsel õppeaastal: prof.
E. Käer-Kingisepp, dots. M. Epler," 
laborant L. Musto ja vanemprepa- 
raa tor S. Muttik.

Ühes äsjases lehenumbris rääkisi
me oma heast abilisest Salme Mut- 
tikust, täna teeme ju ttu  LIIDIA 
MUSTOST. Asudes tööks korrasta
ma sõjavapustustes kannatanud fü- 
sioloogiakateedrit, otsis kateedriju
hatajaks nimetatud prof. E. Käer- 
Kingisepp endale abilisi. Üheks sel-' 
liseks sai pikkadeks aastateks Lii
dia Musto, kes 2. jaanuaril  1945 
kinnitati (tollal füsioloogia ja bio
loogilise keemia) kateedri laboran
di kohale, kus ta on püsinud täna
seni. Laborandiamet pole kergete 
killast, kui m äärav  koht töös on 
loomkatsetel. Liidia Musto aga oli 
filoloogi ettevalmistusega, õppis pä
ras t  Tartu Tütarlaste Gümnaasiumi 
lõpetamist 1923. aastal ülikooli fi
losoofiateaduskonnas võõrkeeli. E t 
ta filoloogihingele vaatam ata  oli 
tubli abiline ka loomkatsete juures, 
seda tunnistavad korduvad kiitused 
ülikooli juhtkonnalt: 1948 TRÜ au
tahvlil, 1949, 1962 ja 1968 rektori 
kiitus, neist viimasel korral abi eest 
gastroenteroloogiaalase konverentsi 
organiseerimisel ja läbiviimisel; 
1971. aastal märgiti tema head tööd 
rahalise preemiaga. Kateedris on 
Liidia Musto teinud kõike. Tema käe 
all on aastaid olnud kateedri ra a 
matukogu, kirjavahetus ja õppetööst 
osavõtu kontroll. Ta on aastaid ol
nud ka praktikumitööde ettevalmis
taja, abistaja loengukatsetel ja tea
duslikus töös. Viimases osas rääg i
vad Liidia Mustost erilise tänu tun
dega TEMHTUI vanemteadur me
ditsiinikandidaat M. Teoste, kelle 
aspirantuuriaastail oli Liidia Musto 
igapäevaseks abiliseks loomkatsete 
juures, ning kateedri professor S. 
Teesalu, kes võis tema hooleks r a 
huliku südamega usaldada krooni
lise eksperimendi koerte hooldami
se, jälgimise ning uurimiseks vaja
liku nõre kogumise nii oma kandi
daadi- kui ka doktoritöö puhul.

Liidia Musto on kaasa löönud ka 
ühiskonnatöös. Mitu aas ta t  oli ta 
Uue Anatoomikumi ametiühingu 
rühmaorganisaator ja  a jakirjandu
se levitaja. 1

Oma aastatepikkuse töökogemuse
ga on Liidia Musto kõigile väärtus
likuks nõuandjaks nii töö- kui ka 
elualastes küsimustes. Tema kohu
setundlikkus aga manitseb meid, 
nooremaid järgimisele.

Füsioloogiakateeder õnnitleb ühte 
oma staažikamat liiget tööjuubeli 
puhul ja  soovib talle kõike head 
järgnevaks.

EKP TRU komitees
ф  Läinud aasta viimasel istungil 24. detsembril oli pikemalt arutu

se all õ p p e t ö ö  p a r t e i l i n e  j u h t i m i n e  f i l o l o o g i a t e a 
d u s k o n n a s .  Ülevaate sellest tegi teaduskonna Parteisekretär dots. 
S. Smirnov. Õppeedukuse protsent on veidi tõusnud, rahul olla sel
lega veel ei saa. Õppeedukust ja -distsipliini on pidevalt arutatud tea
duskonna parteikoosolekuil ja -bürool, ka koos kursusejuhendajatega 
ning komsomolisekretäridega. Siiski on komsomoliorganisatsiooni hool 
oma liikmete edasijõudmise eest veel vähene. Pretensioone oli ka 
ühiskonnateaduste kateedritele, kes ei planeerivat loenguid ja seminare 
esimesteks hommikutundideks ega laupäevadeks. Dekanaadi ja partei
büroo järjepidevat tööd märkis ära parteikomitee liige prof. H. Müür. 
Järgnevas mõttevahetuses oli kõne all peamiselt vene filoloogia osa
kond teistest kehvema õppeedukuse ja korra pärast. Sõna võtsid rek
tor prof. A. Koop, dekaan prof. A. Künnap, prodekaan dots. N. Toots 
jt. Rektor rõhutas, et vene filoloogia õppejõududest peaks kujunema 
niisugune ühtne kollektiiv, kes peale eriala õpetamise senisest enam 
ka üliõpilaste kasvatusprotsessi lülituks. Praegu tegevat dekanaat ära 
mõndagi sellest tööst, mis kateedrijuhataja jagu. Dots. A. Metsa arva
tes jääb osakonnas saavutatu sageli paraku just negatiivse varju. 
Võeti vastu otsus.

ф  Samal istungil võeti NLKP liikmekandidaadiks Kääriku spordi
baasi juhataja John Põldsam ja vene filoloogia osakonna üliõpilane 
Antonina Roosimägi.

ф  7. jaanuari istungil kõneles ü l i õ p i l a s k o m m u n i s t i d e  
s u u n a v a s t  o s a s t  k o m s o m o l i o r g a n i s a t s i o o n i s  par
teikomitee liige vanemõpetaja J. Huik. 4. detsembri seisuga oli üliõpi
lastest NLKP liikmeid ja liikm ekandidaat 81. Pooled neist täitsid 
komsomoliülesandeid, iga üliõpilane keskmiselt üht ühiskondlikku ko
hustust. Rohkem ühiskondlikku tööd tehakse õigusteaduskonnas (2 üles
annet igaühel). Kaalukamatest ülesannetest nimetati komsomolisekre
täri, büroo liikme, komsomoli linnakomitee büroo liikme jt. kohustusi. 
Õigusteaduskonna diplomand Jüri Raidla kuulub näiteks vabariiklikku 
rektorite nõukokku. Eelkõnelejat täiendas komsomolikomitee sekretär 
M. Kallion. Vähem hõivatud on mõned need üliõpilastest kommunistid, 
kes astusid NLKP liikmeks või kandidaadiks enne ülikooli õppima 
asumist või on lopukursustele jõudnud. Üliõpilaskommunistide juhti
vat osa ei ole kahjuks veel märgata olnud ühiselamunoukogudes.

Щ 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  õ p p e j õ u d u d e  
õ p p e t ö ö v ä l i s e s t  k a s v a t u s t ö ö s t  andis ülevaate parteibü
roo asesekretär dots. F. Kinkar. See tegevus on ulatuslik. Lektoritöö, 
konkursside korraldamine, aineringid jpm. Nüüd on sisse seatud ka 
üliõpilaste poliitinformaatorite juhendamine. Täpsemaks tuleks muuta 
siiski kontroll tehtu üle.

ф  Komitee liige prof. J. Kalits tutvustas lähemalt V. I. L e n i n i  
110. s ü n n i a a s t a p ä e v a  t ä h i s t a m i s e  ü r i t u s t e  p r o 
j e k t i .

ф  NLKP liikmekandidaatideks võeti kriminaalõiguse ja -protsessi ka
teedri assistent Eerik Kergandberg ja õigusteaduskonna üliõpilane Ivo 
Mahhov.

HomsomoEikroonika
Vana-aasta viimasel, 25. detsembri ELKNÜ TRÜ komitee koosolekul 

anti soovitus NLKP liikmekandidaadiks astumiseks kriminaalõiguse ja 
-protsessi kateedri assistendile Eerik Kergandbergile ja õigusteadus
konna IV kursuse üliõpilasele Ivo Mahhovile.

Kuulati ära olmesektori juhataja Riivo Kotkase informatsioon selle 
kohta, kuidas on täidetud ELKNÜ TRÜ komitee 12. detsembril 1978 
vastuvõetud otsust «Kasvatustöö ja üliõpilaste omavalitsuse paranda
miseks ühiselamutes». Välja on töötatud uued ühiselamute kasutamise 
eeskirjad, mis on aga veel trükis ilmumata. Ülikooli sisseastujate ma
jutamine teaduskonniti ei läinud sel aastal kahjuks veel läbi. On saa
vutatud kontakt ametiühingukomitee vastava sektoriga. Viidi läbi 
ühiselamutevaheline sotsialistlik võistlus, premeeriti paremaid ühisela
muid ja ühiselamu nõukogu esimehi. Elavnenud on ürituste korralda
mine ühiselamutes.

Leninlikust arvestusest ja ÜPP atesteerimisest majandusteaduskon
nas andis aru teaduskonna ideoloogiasektori juhataja Veljo Ipits.

Kiitust avaldas komsomolikomitee ideoloogiasektori juhataja Ülar 
Tikk ÜPP ja leninliku arvestuse atesteerimise eduka läbiviimise eest 
Antonina Roosimäele (filoloogiat.) ja Kalle Kaljustele (ajaloot.).

1980. aasta esimesel koosolekul 3. jaanuaril kinnitati ELKNÜ TRÜ 
organisatsiooni aastaaruanne. ELKNÜ TRÜ organisatsioonis on prae
gu arvel 5345 liiget, neist naissoost 3707 ehk 67%. Üliõpilas^ kommu
nistlikke noori on 4989, s. t. ÜLKNÜ-sse kuulub 90,5% üliõpilastest



У. I. Lenini 110. s ü n n ia a s ta  
tä h is ta m is e  ü r i tu s i  ülikoolis
tutvustas viimasel parteikomitee 
istungil prof. Johannes Kalits. Tea
duskondades peetakse parteiorgani
satsioonide lahtisi koosolekuid tee
mal «Elada, töötada ja võidelda le
ninlikult, kommunistlikult», kom
munistliku kasvatuse konverentse, 
kohtutakse vanade revolutsionääri
de, Suure Isamaasõja veteranidega 
jt. V. I. Lenini mälestusaastale on 
pühendatud kevadised rahvaste sõp
ruse päevad, laupäevak, sotsialistlik  
võistlus jt. üritused. Raamatukogus 
avatakse ulatuslik näitus «Leniniaa
na», peetakse teoreetiline konverents 
«Üliõpilasuurijad Leninlikust Kom

somolist», rubriik «Leninist ja Le
niniga» hakkab ilmuma ajalootea
duskonna üliõpilase V. Blumi toi
metamisel ülikooli ajalehes. Vasta
va loengutemaatika on välja tööta
nud ühingu «Teadus» ülikooli juha
tus, V. I. Lenini teoreetilist päran
dit käsitletakse konkursi- ja refera- 
tiivsetes töödes, komsomolikomitee 
korraldab koos ühiskonnateaduste 
kateedritega V. I. Lenini elu ja loo
mingu kohta viktoriini, ülikoolis 
seatakse üles tähtpäevale pühenda
tud näitagitatsioon. Üleülikooliline 
aktus on kavas pidada 22. aprillil.

Järelmõtteid ÜPP 
atesteerimisest

Detsembris toimunud ÜPP nõukogul ühiskondlik-poliitilise praktika 
atesteerimise kokkuvõtete tegemisel selgus, et atesteerimisele kuulus 
3270 üliõpilast. «Väga häid» sai 43,96% ja «häid» 40,75%. Ainult 
14,20% atesteeritute ühiskondlik-poliitiline aktiivsus tunnistati rahul
davaks ja veidi enam kui 1% üliõpilaste aktiivsus loeti mitterahulda
vaks.

ÜPP nõukogul on viimasel ajal korduvalt rõhutatud vajadust anda 
üliõpilaste ühiskondlikule aktiivsusele asjalik ja nõudlik hinnang. See
pärast võis arvata, et hindelised näitajad kujunevad senistest mada
lamateks. Seda aga ei toimunud. Üldse püsivad üleülikoolilised ÜPP 
keskmised hinded pidevalt enam-vähem ühel tasemel. Küll aga võib 
täheldada üsna olulisi hinnete kõikumisi mõnedes teaduskondades, 
osakondades. Ilmselt on nende kõikumiste üks põhjusi ka hindamis
kriteeriumide erinev tõlgendamine.

Kui eelmisel aastal arvati, et ühiskonnateaduslikel referaatidel oli 
ülemäära suur osatähtsus koondhinde väljapanekul, siis viimasel ates
teerimise kokkuvõtete tegemisel teaduskondadest selliseid arvamusi ei 
laekunud, sest vastavalt ÜPP nõukogu soovitusele hinnati esmajär
jekorras iga üliõpilase tegelikku osavõttu ühiskondlikust tööst. Ilm
selt on hindamiskriteeriumide täpsustamine vajalik ka edaspidi. On 
ju iga üliõpilase ühiskondlik-poliitilisele tegevusele asjaliku ja print

sipiaalse hinnangu andmine üks peamisi faktoreid, mis võimaldab tõs
ta ÜPP efektiivsust ja vältida formalismiilminguid. Nagu teaduskon
dade aruannetes märgiti, ilmutasid mõned komisjonid veel liberaal
sust, üliõpilaste ühiskondlik-poliitilise tegevuse põhjendamatult kõrget 
hindamist.

Ka viimasel atesteerimisel oli peamiseks vormiks iga üliõpilase ühis
kondlik-poliitilise aktiivsuse analüüsimine komisjoni ees rühma üliõpi
laste, harva kogu kursuse (ruumipuudus!) juuresolekul. Mitmel pool 
(ajalooteaduskonnas, füüsikaosakonnas, raviosakonnas jm.) eelnes 
sellele arutelu kursusekoosolekul, mis tunduvalt hõlbustas komisjonide 
tööd. Nagu varemgi, tegid suure töö ära kursusejuhendajad ja enamik 
komsomoliorganisatsioone. Õigusteaduskonna IV kursusel aga kuju
nes välja nii, et kursusejuhendaja stažeerimisel viibimise tõttu viidi 
atesteerimine läbi n.-ö. omavahel. Tulemused näitasid, et «väga häid» 
oli 39%, mis teaduskonna keskmisest (54,9%) tunduvalt madalam. 
Kuigi «heaga» hinnatute protsent oli kõrgem kui teaduskonnas tervi
kuna, ei saa juristide IV kursust liberaalsuses süüdistada.

Kuigi hindamiskriteeriumide tõlgendamisel oli erinevusi ja seetõttu 
ei ole võimalik koostada teaduskondade põhjendatud pingerida üliõpi
laste ühiskondlik-poliitilises aktiivsuses, on siiski ilmne, et suhteliselt 
suurema aktiivsusega paistis möödunud õppeaastal silma õigustea
duskond, kus ka alalisi ühiskondlikke ülesandeid omavate üliõpilaste 
arv (87%) oli tunduvalt suurem üleülikoolilisest keskmisest (71,6%). 
Teaduskondadest laekunud andmeil on üliõpilaste ühiskondlik koormus 
võrdlemisi kõrge ka mõnedes filoloogiateaduskonna osakondades (eriti 
žurnalistidel), ajalooteaduskonnas ja bioloogia-geograafiateaduskon- 
nas. Üldse võib täheldada üliõpilaste ühiskondliku aktiivsuse tõusu. 
Oma osa selles etendab see, et lisandusid sellised aktiivsuse avaldami
se vormid nagu olümpiagiidideks ettevalmistamine, tegutsemine poliit- 
informaatorina jne.

Häiris, et enamikus teaduskondades leidus 1—2 kursust, kus ÜPP 
atesteerimisse ei suhtutud tõsiselt. Esines atesteerimise edasilükkamist, 
venimist. Põhjuseks üliõpilaste, mõnede aktivistide distsiplineerimatus, 
arvestusraamatute mitteõigeaegne täitmine.

Edaspidi on suuremad muudatused tulemas ÜPP teoreetilises kur
suses. ÜPP nõukogu kiitis oma viimasel istungil heaks õppevahendi, 
«Kollektiivis läbiviidava organiseerimis- ja kasvatustöö alused» käsi
kirja. Et tulevastel kõrgharidusega spetsialistidel tuleb täita oma töö
kohtadel mitmesuguseid juhtimisfunktsioone, on sellekohaste teadmiste 
omandamine hädavajalik.

Teine põhiline täiendus tuleb lektor-propagandisti oskuste ja koge
muste omandamisel. Senised vormid — lektor-propagandisti tegevuse 
algteadmiste omandamine ühiskonnateaduslike referaatide koostamise 
ja läbiarutamise kaudu, samuti esinemine praktikaperioodil, ÜTÜ üri
tustel jne., etendavad ka edaspidi olulist osa. Juurde tuleb loengu- 
meisterlikkuse teadmiste ja oskuste süvendatud omandamine noorte 
lektorite koolide teaduskondlikes (osakondlikes) gruppides, seminari- 
õppuste vormis.

LEMBIT KIIK,
ÜPP nõukogu aseesimees

Uurimisest üksi vähe
Aastail 1951— 1955 uurisin Tar

tu  õhu saas tam ist originaalse apa
ra tuuriga : mõõtsin õhuioonide 
(elektriliselt laetud õhuosakeste) 
kontsentratsioonide muutusi koos 
meteoroloogiliste elementide (udu 
jm.) muutustega. Töö tulemused 
avaldati NSV Liidu Teaduste Aka
deemia eriväljaandena ja mitmes 
välismaises teadusajakirjas. Kui 
palju oli sellest suurest tööst kasu 
aga  Tartu linna elanikel?

Analoogseid uurimusi sama apa
ra tuuriga tegi 1960— 1963 Tartus 
ka dots. P. Prüller.  Koos prof. J. 
Riiviga analüüsis ta ka suremust 
Tartu  linnas samal perioodil olene
valt õhumasside (tsüklonite ja  an- 
titsüklonite) liikumisest.

Nende tööde tulemusi võrreldes 
ilmnes, et kümneaastase a javahemi
ku (1951— 1961. a.) möödudes^ oli

Tartu linna õhk muutunud pisut 
puhtamaks, sest paljude majade küt- 
tekoldeid asendasid nüüd juba ük
sikud tsentraalsed katlamajad. Kuid 
ka tsentraalsed katlamajad sa a s ta 
vad veel õhku. Julgesti võime väi
ta, et liiga vähe on tehtud selleks, 
et katlamajade põhjustatud õhu- 
saastamist viia miinimumini.

Palju  kurvem on aga  olukord 
veekogude ja põhjavee saastamisel. 
Veekogude saastamist uurivad Ees
tis mitu instituuti. Nad on kogunud 
palju statistilist materjali küll 
Balti mere, küll järvede ja jõgede 
muda, pinnasevee jm. saastumise 
kohta.

Ent kui palju on nendest suur
test uurimistöödest kasu veekogude 
saastamise ärahoidmisel?

Teatavasti on keelatud Balti me

re veebasseini reostamine. Kõige
pealt tuleb vältida, et Balti mere 
veebasseini ei satuks nafta- ega 
õlijäätmeid, sest nende mõjul saas 
tuvad veekogud aastakümneteks. 
Seda on võimalik koguni täielikult 
likvideerida.

Kui oleme hästi puhastanud Tal
linna ja Pärnu roiskveed ning E m a
jõe vesikonna, mõjub see kahtlema
ta enam Tallinna kilu, Pärnu rä i
me ja  Peipsi rääbise arengule ja 
kvaliteedile kui ükskõik milline ve- 
tepuhtuse uurimistöö.

Võtsin osa ENSV TA looduskait
se komisjoni XVI laiendatud plee
numist 11. märtsini 1977 TRÜ aulas. 
Osavõtjaid oli rohkesti — 250. Oli 
palju ja  põhjalikke ettekandeid, 
kuid kõigis neis esitati ulatuslikke 
uurimistöid nii veevarude ratsio
naalse kasutamise, Võrtsjärve vee- 
režiimi reguleerimise, Eesti sisevee
kogude bioressursside olukorra jm. 
kohta. Oleksin tahtnud aga kuulda

midagi Balti mere veebasseini saas 
tamise lõpetamisest.

29.—30. novembrini 1979 toimus 
vabariiklik nõupidamine teemal 
«Keskkonna seisundi määramise 
süsteemi täiustamine Eesti NSV-s». 
Siingi kordus sama suund, kus te r
ve rida asutusi (instituute jne.) 
uurib keskkonna saastumist, kuid 
ei leidu neid, kes tõsiselt tegeleksid 
keskkonna saastatuse kaotamisega.

On aeg muuta senist suunda ja 
anda roheline tee neile asutustele, 
■kes tegelevad keskkonna saastamise 
likvideerimisega.

Arvan, et NSV Liidu Kommunist
liku Partei ja valitsuse poolt eral
datud suuri summasid keskkonna- 
kaitsealasteks töödeks ei tohi kasu
tada ühekülgselt ja peamiselt kesk
konna saastumise uurimiseks, vaid 
esijoones just keskkonna saas tam i
se likvideerimiseks.

JAAN REINET

TOLKEVOISTLUS
1980

kuulutati välja 15. juunil 1979. aastal.
Tõlgime eesti keelde maailma mis tahes keelest ilukirjandust. Proosa

tekstide (novellid, esseed või terviklikud katkendid romaanist) pikkus 
võib olla 5—10 masinakirjalehekülge (2 intervalliga), luuletusi tuleb 
võistlusele esitada vähemalt kaks ning ühelt ja samalt autorilt. Esitada 
tuleb nii originaal kui tõlge kolmes eksemplaris. Premeerimiseks on 
ette nähtud 200 rubla, mille žürii võib tööde tasemest ja hulgast läh
tudes välja jagada täies suuruses või osaliselt. Eripreemia on parimale 
vahendusele NSV Liidu rahvaste kirjandusest.

Osa võivad võtta kõik, kes võistluse väljakuulutamise hetkel olid või 
alates uuest õppeaastast on TRÜ statsionaarsed või mittestatsionaarsed 
üliõpilased. Tööd tuleb varustada märgusõnaga ja pealkirjaga «Tõlke- 
võistlus 1980», lisada suletud ümbrikus tõlkija nimi, teaduskond, kur
sus ja elukoht ning toimetada hiljemalt 10. veebruariks 1980 ajalehe 
«TRÜ» toimetusse.
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sõnaraamatu indeks. U ppsala, 1979. 506 
lk. S ее — 13.

Uusi trükiseid
Грыжи. Методические разработки для 

студентов медицинского факультета.
Тарту, 1979, 36 с., 1000 экз., 5 коп

Улучшение подбора контингента сту
дентов и повышение эффективности 
учебного процесса. Проблемы высшей 
школы III. Тарту 1979, 194 с., 500 экз., 
1 руб. 60 коп.

Реакционная способность органиче
ских соединений. Том XVI. Вып. 2(58). 
Сентябрь 1979. Тарту 1979, 140 с., 400
экз., 1 руб. 10 коп.

X. А. Сийгур. Правовые проблемы со
вершенствования оплаты труда работ
ников совхозов. На примере Эстонской 
ССР. Таллин 1979, 204 с., 600 экз., 70 
коп.

А. Ю. Эланго. Из истории эстонской 
школы и педагогической мысли. Тарту, 
1979, 68 с., 300 экз., 15 коп.

Г. Ягомяги, К. Ульп. Анатомическая 
характеристика движений пловца I. 
(Кроль на груди.) Тарту 1979, 74 с., 300

экз., 15 коп.

Ученые записки Тартуского государ
ственного университета. Выпуск 459. 
Творчество А. А. Блока и русская куль- 
тура XX века. Блоковский сборник III.
Тарту 1979, 168 с., 1000 экз., 1 руб. 80 
коп.

Ученые записки Тартуского государ
ственного университета. Выпуск 465. 
Социальная детерминация познания. 
Философско-методологические пробле
мы. Труды по философии XX. Тарту
1979, 156 с., 400 экз., 1 руб. 60 коп.

Ученые записки Тартуского государ
ственного университета. Выпуск 487. 
Пластичность конструкций. Труды по 
математике и механике XXIII. Тарту
1979, 128 с., 450 экз., 1 руб. 20 коп.

Ученые записки Тартуского государ
ственного университета. Выпуск 492. 
Методы вычислений. Труды по матема
тике и механике XXIV. Тарту 1979, 112 
с., 450 экз., 1 руб.

Suuski ja uiske
Kehakultuuriteaduskonna õppe- 

ja spordibaaside s u u s k a d e  j a  
u i s k u d e  l a e n u t u s p u n k t  on 
avatud Emajõe spordibaasi juures
8. veebruarini kella 10—17-ni es
maspäevast reedeni.

Suuskade laenutamiseks massi- 
spordi üritusteks (matkad, suusa- 
päevad jt.) üliõpilastele ja üksik- 
laenutusteks ülikooli töötajatele 
esitada avaldus spordibaaside juha
tajale V. Kingissepa 19, tuba 112, 
tel. 341-21/617.

Kehakultuuriteaduskonna 
õppe- ja spordibaasid

Me hoiame 
nõnda ühte

«Minu maa, minu rahva õnn, 
minu maa, minu rahva mured, 
suuremad on minu enese 
elamisrõõmust või tusast»

N ii alustasim e oma tõotust meie,  
29 «rebast», 29 noort inim est, saades 
TRÜ rahvakunsti ans amb li täie
õiguslikeks liikm eteks haljaoksa  
õhtul, nääriõhtul.

Meie tilluke sõprusring, kus uute
na koha saime, meie tilluke sõprus
ring, kus ajaratta keereldes aina 
edasi, uuele kohale astud, kuni lõ
puks saad hoida vööväravaid, m ille  
alt sam m uvad sõprusringi taas 
uued noored.

«Kui suudaksite seista sõprusrin
gis senikaua, kuni te endi pojad  
ja tütred te endi väravaist läbi 
sam muvad,» nii m õtiskles tan tsu 
m em m  H elju Mikkel. N ukker oli see 
m õtisklus, esim est aastat on m em m  
meie ringis külalisena. Elu keeru
tas halli ta juustesse, kuid h ing on  
noor, jääbki nooreks, n ing on a la ti 
RKA-ga. «Ja teile, noored, tu lipu
nased õied, õied m eenutam aks ve
re värvi, panem aks vere jalgades 
liikum a treeninguil, kus h ing väg i
si kinn i jääb, kus higi ei loeta, ise
g i liitrites mitte. Ja H ennule süle
täis õisi, sest sulle, Henn, on kuu
ma verd kõige enam vaja. Iseg i 
siis, kui teised enam ei jõua, ei 
pea vastu, pead sina pidama, pead  
hoidma.»

P aljasta tud m õõgaga eskort, meie 
sin ivalge lipp. Ja räägib H enn Tii- 
vel — TRÜ RKA kunstiline juh t. 
Ja m eisse tuleb me maa ja rahvas. 
Tuleb tänu esiemadele ja -isadele  
ja ilole, sellele igavesele muusale, 
kes sunnib kindasse kirju kudum a  
ja sim m anil polkat lööma ja ar
m astam a, arm astam a seda rasket- 
kaunist teed, m ille valinud oleme. 
Sel kevadel täitub 35 aastat RKA  
sünnist..

Näärisokkude tormakas _ trallr 
uute kaaslaste pilgud, igavesti heli
sevad ja kutsuvad  õnnekellukesed' 
rinnas, m emm e hele lauluhääl, 
H ennu teelesaatvad sõnad, meie, 
meie tunne.

S in d  löödi juba m itm endat korda  
«rebaseks», kuid ununevad varase
mad, jääb vaid see haljaoksa õhtu, 
jääb siirus ja lihtsus, m ida kõikjal 
oli, jääb meie tunne. Kui me suu
daksim e vaid olla sinu väärilised  — 
RKA.

«Me hoiame nõnda ühte 
kui heitunud mesilaspere.
Me hoiame nõnda ühte 
ja läheme nii läbi mere.

Me tõotame!»

R E IN  S IK K

Toolilaul
«Kriiks-kiu-iuuuu, nag-nag-

naa . . .»  H uvitav, m illine lind n ii 
laulda võiks? Kas säärased ani
maalsed (ja  enam gi veel) häälitsu
sed pärinevadki loomariigist?

Keemiahoone ringauditoorium is 
peetavail loenguil on lausa võim atu  
uinuda. , M itte ju s t seepärast, et 
nood alati väga huvitavad ja kaa
satõm bavad oleksid. M ugavad kiik- 
taburetid laulavad lih tsalt sellisel 
sagedusel, m is ilm selt lu tikailg i 
närvikava segi äestab.

Iga  seal toim uva loengu teisel 
poolel hakkavad tudengid  nahista- 
ma, m uutuvad  rahutuks, ootavad  
ärevalt õppejõu kella gongilööki. 
Seda kõike jubeda krigina ja  kriuk
sum ise saatel. Süg isel käisin E m a
jõe äärest konni püüdmas. N ende 
ratta vahele toppimine pidi vankri 
veerem ist soodustam a ja hõõrdu- 
m ist vähendama. Viimasel sekundil 
loobusin oma nurja tust plaanist.

N üüd ku tsun  kõiki üles toolikesi 
suvaliste m ääretega mökerdama  
(kääksum iskohast m uidugi). Kõige 
aktiivsem ale ühisüritusest osavõt
jale preemia: võim alus loengu a j at 
istuda ükskõik m illisel taburetil 
kem m i ringis.

H A N N E S TAM M E

NB!
Meie ajalehe järgmine number ilmub 

reedel, 25. jaanuaril.

Toimetaja V. SOOTAK

Ajalehe «TRÜ» toim etuse aadress: 202400 Tartu, Ülikooli t. 18, TRÜ, ruum  302, tel. 341-21/253. Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. I II . Üksiknumbri hind 2 kop.
_ _ _  _  m Tellim. nr. 86. MB-01409.

I  «Тарту Рийклик Юликоолэ («Тартуский государственный университет*). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ и профкома Тартуского государственного университета, г. Т арту
Эстонской ССР.
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Nr. 2 (1212) Reedel, 25. jaanuaril 1980 XXXI aastakäik

REEDEST 
REEDEN I

О  Reedest reedeni on olnud ses
siooni nädal. Mõneti nagu  tavaline 
töönädal, kuid samal ajal närvili
sem, pidulikum, põnevam. Tegu on 
ju eksamitega, kus pinget jätkub 
nii küsitlejatele kui küsitletavatele. 
Õppejõududele saab selgeks, mida 
on jõutud hästi teha, mida halvas
ti. Eksamineeritavatel on aga mui
dugi ärevus ja põnevus — kas ja 
kuidas veab. Niisiis eksamid. Õp
pejõududele tähendab tavaline ses
sioon mitut isiklikku laadi lisamu- 
ret. Hoolega on vaja kindlaks teha, 
millise õppehoone millises ruumis 
eksam toimub. Hea, kui õnnestub 
välja selgitada, kas eksamipäeval 
võib selle ruumi aknaraamide v a 
helt sisse lõõtsuda talvine põhjatuul. 
Kõik see aitab eelnevalt otsustada 
selga laotavate üliriiete hulga üle. 
Paha ei tee ka eksamiruumi sisse
seade asetust niimoodi muuta, et 
oleks selgelt kuulda läbipõruva tu 

dengi otsekui viimase hingeõhuga 
lausutud sosinaid ja pominaid ning 
samal ajal olla ohutus kauguses 
neist, kes tulevad eksamile pool- 
gripises või pärisgripises seisundis. 
Nii et sessiooni algul pole kuhja
ga muret mitte ainult üliõpilastel. 
Statsionaarsete üliõpilaste talvisele 
sessioonile tõmmatakse peatselt 
kriips alla.
О Eelmises ajalehenumbris tõmma
ti joon alla U P P  järjekordsele 
atesteerimisele. Tõsiselt meeldiv on 
järeldada, et kõrgemalt on hakatud 
hindama «iga üliõpilase tegelikku 
osavõttu ühiskondlikust tööst» ja 
et ilmselt hakkab mõnevõrra t a g a 
plaanile jääma ühiskondlik-poliitili
se praktika hindamine üliõpilase 
poolt tä iskirjutatud lehekülgede alu
sel. Tõepoolest, kas üldainetes või 
erialal kirjutatud õppereferaat (ka 
ettekantuna õpperühmas) ikka näi
tab üliõpilase ühiskondlik-poliitilist 
tegevust või aktiivsust? Iseasi, kui 
üliõpilane väljaspool kohustuslikku 
õppetööd koostab konkursitöö, esi
neb ettekannete või loenguga, kir
jutab artikli ajalehele jne. Kahel 
käel aga  hindaks «väga heaga» ko
gu majandusteaduskonna • tudengi

te ÜP-praktikat, kui nad näiteks 
välja nuputaksid, kuidas likvideeri
da semestri keskel lõpmatud jä r je 
korrad Nooruse tn. õppehoone söök
las ja  võitleksid võidukalt oma 
«nuputuse» elluviimise eest. öpib  
ju selles majas ka suur hulk tule
vasi kaubandusökonoomikuid. Või 
näiteks avastaksid mooduse, kuidas 
käivitada selle õppehoone seintel 
lootusetult seisvad kellad. On ju 
lõpuks mõttetult ja  kasutult ra isa
tud inimtööjõu ja materiaalsete 
väärtuste  (antud juhul kehastunud 
seinakellades) küsimus otseselt 
ühiskondlik-poliitilise praktika kü
simus. On ilmne, et selletaolisi või
malusi ühiskondlik-poliitilise aktiiv
suse avaldamiseks on küllaga kõi
kide teaduskondade üliõpilastel. 
Asjata ei heida möödunud aasta 
määrus kõrgkoolide kohta ette, et 
seni veel «ei pöörata vajalikku t ä 
helepanu üliõpilaste iseseisva loova 
töö korraldamisele ning neis ühis
kondlik-poliitilise ja  organiseerimis- 
tegevuse harjumuste kujundamise
le».

JÜRI ANT,
NLKP ajaloo kateedri dotsent, 

toimetuse kolleegiumi liige

ÜLIKOOL ÜHE KAUGÜLIÕPILASE PILGUGA
Neli korda aastas kutsutakse üli

kooli kokku kaugõppijad kuulama 
loenguid mitmetest ainevaldadest, 
sooritama arvestusi ja  eksameid 
vastava eriala õppeplaani järgi.

ö p in  IV kursusel saksa keelt. 
Võõrkeelt kaugõppe teel omandada 
peetakse võimatuks. Minu arvates 
on see siiski mõeldav. Meie käsu
tuses on ülikoolist tellitud lingva- 
fonikursus (magnetofonilindid
võõrkeelsete tekstidega), võime 
kuulata saksakeelseid raadiosaateid, 
tellida võõrkeelseid ajalehti ja  a ja 
kirju.

Oleme lõpetanud oma õpingud 
vene, ladina ja inglise keelest. J ä t 
kub töö põhikeeles ja põhikeelega. 
Käesoleval sessioonil, mis kestab 
28. jaanuaris t 7. veebruarini, kuu
lame loenguid leksikoloogiast, vene 
kirjandusest,  germaani filoloogiast, 
ajaloolisest materialismist,  poliit
ökonoomiast, pedagoogikast, välis
kirjanduse ajaloost, Saksamaa geo
graafiast ja ajaloost, on ette näh

tud arvestus leksikoloogiast ja  ek
sam vene kirjandusest.

Kaugõppes õppimisel on oma 
plussid ja miinused. Miinusteks on 
väiksem praktil iste keeletundide ja 
muude loengute arv, ühiste üri tus
te puudumine. Plussideks pean soo
dustusi kaugüliõpilastele, ajavõitu 
(tööd katkestam ata on võimalik 
tuntud spetsialistide juhendamisel 
tegelda oma hobiga).

Milles peitub ülikooli maagiline 
võlu? Kahju oleks loobuda õpin- 
guist ülikoolis, kui oled kuulnud ju 
ba selliste oma ala spetsialistide, 
nagu  dotsentide Richard Kleisi, 
Aino Lunge, Andres Pärli, Eduard 
Vääri, Juhan Tuldava, Koidu U us
talu, vanemõpetajate Ann Maltsa, 
Peeter Toropi, Ele Kaldjärve, Lalla 
Grossi, Mari-Ann Palmi, Tiiu Mi- 
kenbergi, Lilia O tsmaa loenguid.

Tuhat tänu  kõigile õppejõudude
le ning tehnilisele personalile mei
le kulutatud vaeva ja  ajakulu eest!

Filoloogiadoktor Eduard Vääri on

filoloogiateaduskonna kaugõppe 
prodekaanina töötades öelnud jä r g 
mist: ülikoolis kaugõppe teel õppi
da ning lõpetada on kangelastegu 
tänapäeval.  Seda võivad funnitada 
kaugüliopilased-vilistlased. Nemad 
teavad, milline tee on läbitud. Nii 
mõnigi kord on nad seisnud dilem 
ma ees: mida pidada tähtsamaks, 
kas perekondlikku pidu, lõbusat a ja 
viidet või kahekesi jäämist raam atu 
ga. On loobutud nii mõnestki ühis
üritusest töökollektiivis. Tähtsai
maks on peetud iseseisvat tööd.

Et edukalt õppida ülikoolis, 
peaks kaugõppijail olema: 
ф  tahtejõudu ф  järjekindlust @ 
huvi ф  enesedistsipliini ф  enese
kriit ikat ©  vaba aega ^  õppeva
hendeid.

V äga soovitav on huvide ja või
mete ühtelangemine.

Eelolevaks sessiooniks soovin kõi
gile kaugüliõpilastele kivi kotti ja  
õppejõududele head närvi!

RAJA KALAMEES, 
kaugüliõpilane

Selles lehes
I  Rektor kohtus filoloogide

ga — 3. lk.
I Intervjuu ÜTÜ laureaadi 

Viktor Arhipoviga —
3. Ik.

ф  Hoiame kokku valgust ja 
soojust — 4. lk.

ф  «Taastrükk» ja «Keele- 
meel» ajakirjandusdiplo- 
mandilt Raimu Hansonilt
4. lk.

Valimiseelselt nõupidamiselt
Ülikooli valimisringkonna nr. 134 valimiseelse nõupidamise avas 

aulas 16. jaanuaril  linna parteikomitee esimene sekretär I. Toome. 
Arutati läbi üliõpilase Riivo Kotkase saadikukandidatuur, valiti usal
dusmehed ja võeti vastu läkitus oma ringkonna valijatele.

Teaduskonnakirurgia kateedri prof. Kalju Põder kõneles ülesseatud 
saadikukandidaadist kui töökast,  asjalikust ja  tõsisest noorest kollee
gist, kes väga hästi oma erialaprobleemidesse süüvib. Ta võtab osa 
ÜTÜ kirurgiaringi tööst, on lülitunud kliinilisse töösse. Komsomoli
komitee sekretär Madis Kallion tutvustas Riivot komsomolitöö poole 
pealt, ühiselamuprobleemide juurest.  «Riivolt kuuleme vähe sõnu, kuid 
tööd teeb ta palju.» Riivo Kotkase saadikukandidatuuri kutsusid toe
tama ka H. Heidemanni nim. trükikoja tootmisosakonna insener 
M. Joost jt. Nõupidamisest osavõtnud hääletasid üksmeelselt ars titea
duskonna IV kursuse, üliõpilase Riivo Kotkase kandidatuuri poolt.

Uued lauad
Peahoone esimese korruse auditooriumid 102, 104, 139 ja 140 ning 

teise korruse auditooriumid 207 ja 227 võtavad vaheajalt tagasijõud- 
vat üliõpilast vastu uues rüüs. Sessipäevil tassit i välja vanad, õige
mini ärarikutud kattega lauad. Need viidi lattu, suvemalevlased hak
kavad nende «nägu» parandama. Ega auditooriumilauad õieti lagu
neda iouagi, enne käib üliõpilase «anderikas» käsi üle ja joonistab, 
kirjutab, kraabib lauad täis. Ehk vastne tume lamineeritud plaatidega 
mööbel siiski aukartust tekitab ja need 176 lauda kauem kenad püsi
vad. «Veel parem, kui nad päras t loengut oma kohale jääksid, nagu 
koristajad nad pannud on,» lisas peahoone komandant Lembit Vald
maa.

Muusikapublitsistika võistluse
kuulutasid välja Eesti NSV Riiklik Filharmoonia, Eesti NSV Heliloo
jate Liit ja  «Noorte Hääle» toimetus.

See on pühendatud V. I. Lenini 110. sünniaastapäevale, Eesti NSV 
40. aastapäevale ja Eesti komsomoli 60. aastapäevale.

Osa võtma on kutsutud ka üliõpilased. Erialaste teadmiste pagas 
annab vaid siis eelise, kui teadmised osatakse lahedalt lahti kirjutada. 
Nii et tasub proovida ka muljeid kirja kanna. Lähemalt saab tingi
muste kohta teada «Noorte Hääl» nr. 5 (6. jaan. 1980).

Zürii võib m äära ta  järgmised preemiad: 
üks I preemia — 100 rbl., 
kaks II preemiat — ä 75 rbl., 
kolm III preemiat — ä 50 rbl.,
üks eripreemia (Eesti NSV Heliloojate Liidult, eesti helilooja teose

parima kajastuse eest) — 100 rbl.
Võistlustööde esitamise tähtaeg on 1. september 1980, kuid žürii 

võib hakata  tööle kas või hommepäev — niipea, kui saabub esimene 
võistlustöö. Zürii töötab pidevalt. Kui žürii leiab, et üks või teine võist
lustöö on avaldamiskõlblik, võib ta teha «Noorte Hääle» toimetusele 
ettepaneku selle operatiivseks avaldamiseks.

Võistlustööde saatmise aadress: Tallinn 200 001, Estonia pst. 4, 
Eesti NSV Riiklik Filharmoonia, massiürituste osakond, «Muusika
publitsistika võistlus».

Õppida Leninilt esinemise kunsti

LENINIST  
l a  . 

LENINIGA  
1 8 7 0 — 1 9 8 0

V. I. Lenin on öelnud, et «. . .  mi
da sügavam on ümberkujundus, mi
da me tahame teostada, seda roh
kem on vaja äratada tema vastu 
huvi ja temasse teadlikku suhtu
mist, veenda selle tarvilikkuses üha 
uusi miljoneid ja kümneid miljo
neid». Juhtides kommunistliku 
ühiskonna ehitamist on partei vii
masel ajal erilist tähelepanu osuta
nud ideoloogiatööle, milles kasva
taja ja kasvatatava rollid on läbi 
põimunud ning kus on raske vahet

ieha juhtimis-, organiseerimis- ja 
kasvatustegevuse vahel. Nendes 
tingimustes omab järjest suuremat 
tähtsust oskus edasi anda oma 
ideid, seisukohti, mõtteid.

Esinemisoskuse õppimise asen
damatuks allikaks on V. I. Lenini 
kõned ja artiklid. Need näitavad, 
et esinemiselt nõutakse eelkõige as
jalikkust, sihipärasust, konstruk
t i iv s e t .  «Kogu kommunismi pro
pageerimine,» rõhutas V. I. Lenin, 
«peab olema korraldatud nii, et see

oleks suunatud riikliku ülesehitus
töö praktilisele juhtimisele.» Selles 
ei tohi olla sihilikku moonutamist, 
lohakust faktide kasutamisel, ilusta
mist. «Proletariaat vajab tõde, ega 
ole midagi kahjulikumat proletari
aadi üritusele, kui pealtnäha viisa
kas, kombekas, fiüsterlik vale.» 
Igasugust lobisemist, abstraktset 
targutamist ja tühist hooplemist 
nimetas Lenin «sõnakõlksutami
seks» ja vihkas seda.

Erinevalt otsustest või protokol
lidest eeldab esinemine emotsionaal
sust. «Iga propagandisti ja iga  
agitaatori kunst selles seisabki,» 
õpetas Lenin, «et antud auditoo
riumi kõige paremini mõjutada, 
tehes teatud tõe tema jaoks võima
likult veenvamaks, võimalikult ker
gemini omandatavaks, võimalikult 
näitlikumaks ning kindlamini 
meeldejäävaks.»

Esinemine eeldab samuti auditoo
riumi arvestamist. V. I. Lenin too
nitas, et «. . .  ei või rääkida ühte
moodi tehase miitingul ja kasaka- 
külas, üliõpilaste koosolekul ja ta
lutares, III duuma kõnetoolilt ja 
välismaise häälekandja veergudelt.» 
Vähe sellest, Lenin juhtis tähele
panu ka iga konkreetse isiku spet

siaalsuse arvestamisele. «Insener 
jõuab kommunismi tunnetamiseni 
mitte nii, nagu selleni jõudis põ
randaalune propagandist, literaa- 
tor,» kirjutas Lenin, «vaid oma 
teaduse andmete kaudu, et kommu
nismi tunnetamiseni jõuab agro
noom omamoodi, metsateadlane 
omamoodi jne.» Auditooriumi arves
tamine ei tähenda lömitamist audi
tooriumi ees või laskumist vähem- 
arenenud auditooriumi tasemele. 
Vaenulikult auditooriumilt ei ooda
nud V. I. Lenin kunagi kiitust. Ar
mastas ju Lenin sageli meenutada 
N. Nekrassovit:

«Tõenduseks,
et õige on ta võitlus visa 
ei ole talle kiidutorm, 
vaid õel ja metsik vihakisa.»
V. I. Lenin mõistis teravalt huk

ka upsaka üleoleku auditooriumi 
suhtes või oma teadmistega eputa
mise. Nii näiteks märkis ta võõr
sõnade ülearuse kasutamise kohta, 
et «tarvitame võõrsõnu ilma vaja
duseta. Tarvitame neid valesti. Mil
leks öelda «defektid», kui võib öel
da vead või puudused või lüngad.»

Esinemistel pidas Lenin silmas 
nii sõnade kui ka aja kokkuhoidu. 
Seepärast leiame tema esinemistes

ja artiklites sadu vanasõnu, rahv<; 
likke kõnekäände või viiteid kirjan
duslikele kujudele. Üheainsa sõna
ga «oblomovlus» võib anda iseloo
mustuse, milleks teisiti väljendudes 
kuluks palju sõnu ja aega.

Oma eeskujuga õpetas V. I. Le
nin esinemistesse väga tõsiselt 
suhtuma. Oma mälestustes kirjutas 
N. Krupskaja: «Vaatamata sellele, 
et Leninil olid laialdased propa- 
gandistikogemused, valmistus ta 
hoolega igaks esinemiseks, igaks et
tekandeks, igaks loenguks ning 
koostas oma esinemiste plaani.»’ 
See on nähtavasti ka üks oluline 
põhjus, miks Lenini kaasaegsed 
oma mälestustes vaimustusega kõ
nelevad tema esinemise loogikast, 
sihikindlusest, argumenteeritusest. 
Kõrgelt hinnatakse mälestustes ka 
Lenini esinemiste lihtsust, emotsio
naalsust, tema oskust kuulajaid 
koos esinejaga mõtlema panna. 
«Õppida rääkima nagu Lenin, käi
tuma nagu Lenin,» kirjutas oma 
mälestustes elukutseline revolutsio
näär M. Essen, «see oli kõigi bol- 
ševike kirglik unistus.»

JOHANNES KALITS



Paul Ariste 75
3. veebruaril saab 75-aastaseks 

Eesti NSV teeneline teadlane, Eesti 
NSV Teaduste Akadeemia akadee
mik, Tartu Riikliku Ülikooli soome- 
ugri keelte kateedri endine kauaaeg
ne juha ta ja  professor Paul Ariste. 
Tema kohta on korduvalt öeldud, 
et ta  on meie suurim ja  tuntuim 
keeleteadlane. Ise on ta aga oma 
teadlaseteele pilku heites lausu
nud: «Minu ja minu põlvkonna 
teadlaste kujunemine tähendas pide
vat raskuste ületamist, ühiskondli
ke oludega võitlemist, enesevõit- 
mist. Juba koolipõlves arendasin 
endas sihikindlust. Tegin kõik, et 
minust saaks hea keelemees. Ma 
võitlesin endale teadlasekoha ühis
konnas. Olen alati tööst rõõmu 
tundnud. Mida rohkem tööd teed, 
seda suurem roõm.»

« Öeldus peitub üldinimlik tõde, 
sest visa tööta känguvad kõige 
suuremadki anded. Tänu erakordse 
andekuse õnnelikule kombineerumi
sele ennastsa lgava töökusega on 
juubilarist saanud laia diapasooni
ga teadlane, kelle autoriteet ulatub 
juba ammu kaugele üle kodumaa 
piiride.

Ülikooliga on Paul Ariste seotud 1925. 
aastast, mil ta töö kõrvalt alustas siin 
õpinguid, ainevalikuks eesti keel, lääne
meresoome keeled, uurali keeleteadus, 
xahvaluule ja grammatika. Esimesed 
silmapaistvad saavutused eesti keele 
alal ei lasknud end kaua oodata. Pärast 
lõpetamist 1929. aastal valmis kahe aas
taga magistriväitekiri «Eesti-rootsi laen
sõnad eesti keeles». «Hiiu murrete hää
likud» kaitsmine oli 1939. aastal. Enne 
seda viibis P. Ariste ülikooli stipendiaa
dina mitmel pool välismaal (H elsingis 
Upsalas, Hamburgis), kus ta täiendas 
end peamiselt soome-ugri keeltes ning 
üld- ja eksperimentaalfoneetikas.

Edaspidigi on juubilari nimi olnud 
seotud eesti keele probleemide uurimi
sega. Ta on esimesena selgitanud eks
perimentaalselt eesti rahvuskeele hää

likute iseloomu ja foneemide koosseisu. 
«Eesti keele foneetikast» on ilmunud 
rida kordustrükke ning see on saanud 
asendamatuks õpikuks ning käsiraama
tuks igale filoloogile. Südamelähedased 
on P. Aristele olnud teisedki eesti keele 
uurimise valdkonnad. Temait on ilmu
nud kaalukaid töid murrete, kirjakeele 
ajaloo ja eriti eesti sõnavara alalt. 
Juubilari uurimused viimasest valdkon
nast kuuluvad eesti keeleteaduse tipp
saavutuste hulka.

Õppejõuna on P. Ariste ülikoolis töö
tanud juba ligi poolsada aastat, algul 
assistendina, hiljem dotsendina ja pro
fessorina. Ta on lugenud mitmesugu
seid õppeaineid, nagu foneetikat, üld
keeleteadust, läänemeresoome keelte 
ajalugu, soome-ugri keelte ajaloolist 
grammatikat, uurali keelte sõnavara, 
erinevaid soome-ugri keeli jt. distsip
liine.

Silmapaistva teadusliku tegevuse eest 
nii eesti keele kui ka teiste soome-ugri 
keelte alal valiti P. Ariste 1954. aastal 
Eesti NSV Teaduste Akadeemia akadee
mikuks. Seejärel töötas ta moned aas
tad Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse 
Instituudi soome-ugri keelte sektori ju
hatajana. Aastal 1965 anti talle Eesti 
NSV teenelise teadlase aunimetus. Juu
bilar on neid väheseid, kellele on antud 
Tartu Riikliku Ülikooli kõrgeim autasu 
ülikooli medal; ta on saanud ka Nõu
kogude Eesti esimese preemia teaduse 
alal. 1975. aastal autasustati P. Aristet 
Rahvaste Sõpruse ordeniga.

Prof. P. Ariste pärisalaks kuju
nesid sõjajärgseil aastail soome- 
ugri keeled. Temalt on ilmunud uu
rimusi vadja, liivi, isuri, karjala, 
vepsa, komi jt. keelte kohta. Eriti 
on juuiblari paelunud hääbuv vad
ja keel, mille kõnelejate arv aas ta 
aastalt  väheneb, olles nüüd vaid 
napilt paarkümmend. Uurimisreisil 
vadjalaste juures käib P. Ariste 
praegugi igal suvel, mõnikord ka 
talvisel õppevaheajal. Selle kohta 
on ta  ise öelnud: «Ma saan neilt 
alati midagi uut. Kui me tahame 
saada ettekujutust, missugune oli 
eestlaste maailm umbes 1000-ndal 
aastal,  siis saame selle elavailt vad-

ф  Professor Paul Ariste oma üliõpilaste (nüüd juba lõpetanute) 
Mari Roosaare ja Katrin Pedakmäega ühes seminaritunnis.

ja lastelt kätte. Vadjalased on ä ä r 
miselt konservatiivne rahvas. Nen
de keeles on säilinud elavana nii 
mõndagi, mille üle me praegu teo- 
retiseerime, et nii võis see olla. 
Kui me seda kõike ei säilitaks, oleks 
meil endil ja tulevastel uurijatel 
palju raskem teoreetiliste jä re ldus
teni jõuda.» P. Ariste on pannud 
aluse suurele vadja keele sõnaraa
matule, temalt on ilmunud «Vadja
laste laule», «Vadja rahvakalender», 
«Vadjalane kätkist kalmuni», «Vad
ja muistendeid» jpm. Alles möödu
nud aasta lõpul jõudis lugejani 
«Vadja mõistatusi». Neid teoseid 
üle sirvides märkad, kui toredatele 
teaduslikele järeldustele võib viia

lingvisti ja folkloristi õnnestunud 
sümbioos samas isikus.

Esita tuga pole veel kaugeltki am
mendatud juubilari mitmekülgse 
teadusliku töö olulised lõigud. M är
gitagu siinkohal veel mitmeid kee
lekontaktide käsitlusi ning uurimu
si ja õppevahendeid üldkeeleteaduse 
vallast. Tema koostatud «Maailma 
keeled» on saanud iga filoloogi 
raudvaraks.

P. Aristega eesotsas on TRÜ 
soome-ugri keelte kateeder kujune
nud Nõukogude Liidus üheks juhti
vaks uurimiskeskuseks. Siia on suu
natud õppima või aspirantuuri noo
ri pidevalt ka väljastpoolt Eesti 
NSV-d. Juubilari loov talent ja  pe

dagoogitöö on innustanud paljusid 
valima oma erialaks soome-ugri fi
loloogia. P. Ariste teened teadusli
ku töö organiseerimisel ja kaadri 
kasvatamisel väärivad erilist a lla
kriipsutamist . Ta on juhendajaks 
olnud enam kui poolelesajale aspi
randile ja_oponendiks u. 150 k an 
didaadi- või doktoriväitekirja kaits
misel ning paistab silma teadusli
ke uurimuste ja muude publikatsioo
nide suure arvuga (mida praeguse 
seisuga tohiks olla ühtekokku u. 
800). P. Ariste erakordne töövõime 
on lubanud tal aastaid tegelda 
«Emakeele Seltsi Aastaraamatu» 
toimetuskolleegiumi esimehena ning 
«Nõukogude Fennougristika» pea
toimetajana. Seoses fennougristide 
kongresside organiseerimisega on 
jä tkunud ülesandeid üle kodumaa 
piiridegi. P. Ariste teaduslikku te 
gevust on kõrgelt hinnatud ka rah
vusvahelises ulatuses: ta  on Soome 
ja  Ungari teaduste akadeemia au
liige, samuti mitmete välismaiste 
ülikoolide audoktor n ing keeletea
duslike seltside au- või välisliige.

Prof. P. Ariste käe alt on s irgu
nud nõukogude filoloogide keskmi
ne ja  noorem põlvkond, kellele aas
tate jooksul on siirdunud rida neid
ki ülesandeid, mida tal varem tuli 
endal täita. Juubilari rõõm korda
läinud tööst on alati olnud suur 
ja siiras ka neil kordadel, kui s a a 
vutused ei kuulu vahetult talle en 
dale, vaid ta  õpilastele. Seegi joon 
on vist ammendavalt omane ainult 
tõelistele suurmeestele.

Tähtpäeva puhul õnnitlevad kol
leegid, sõbrad ja õpilased südam 
likult professor Paul Aristet ning 
soovivad nooruslikule juubilarile 
veel paljudeks aastateks head te r 
vist ja raugem atu t energiat soome- 
ugri keelte uurimisel ning õpetami
sel. PAUL ALVRE

Valve Saarma 60 Lembit Kivistik 50

23. jaanuaril  tähistas oma juubelit 
üks meie tuntumaid sisehaiguste 
arste, hospitaalsisehaiguste kateed
ri professor Valve Saarma.

Juubilar sündis ja omandas kesk
hariduse Tallinnas. 1938. aastal as
tus ta arstiteaduskonda, mille lõ
petas 1945. aastal.

Huvi teraapia vastu tärkas 
V. Saarmal juba üliõpilasena. 
1943. aastast  peale on ta olnud 
abiõppejõuks teaduskonnasisehai- 
guste  kateedris. P ä ras t  ülikooli lõ
petamist töötas ta  viis aasta t tea- 
duskonnasisehaiguste kateedri as
sistendina akad. prof. V. Vadi ju-

hendamsel, järgnesid kuus aastat 
Tartu Sünnitusm ajas konsultandina 
ja sünnitusabi ja  günekoloogia ka
teedri vanemlaborandina. 1956. aas 
tal kaitses V. Saarm a edukalt k an 
didaadiväitekirja teemal «Vere- 
seerumi koliinesteraasi ja valge- 
vere muutustest insuliini ja adre
naliini toimel» ja asus hospitaal
sisehaiguste kateedri assistendi ko
hale. 1964. aastal sai ta  dotsendiks. 
1971. aastal kaitses doktoriväite
kirja teemal «Autoimmuunsete 
mehhanismide osa kilpnäärme hai
guste patogeneesis» ja 1975. aastal 
anti V. Saarmale professori kutse.

V. Saarm a on mitmekülgne ja 
suure töövõimega teadlane ning 
väljapaistev laia profiiliga te ra 
peut. Teda iseloomustab loov suh
tumine oma erialasse ja arenenud 
uue tunnetamine. Viimastel aastatel 
tegeleb ta  kliinilise immunoloogia 
probleemiga, on ühtlasi üld- ja mo
lekulaarpatoloogia instituudi immu- 
noloogiasektori konsultant ja prob
leemi «Allergia» teaduslik juhen
daja. Immunoloogiat käsitlevaid 
teaduslikke töid on juubilaril üle 
50.

Juubilar võtab aktiivselt osa 
ühiskondlikust tööst. Ta on olnud 
TRÜ arstiteaduskonna ametiühin

gukomitee aseesimees ja  liige, ts i
viilkaitse formeeringu liige, ÜTÜ 
ringi juhendaja, Tartu Terapeutide 
Seltsi esimees, Valga linna ja r a 
jooni terapeutkonsultant jm. 1977. 
aastast on V. Saarm a ENSV teene
line arst.

1965— 1975. a. töötas V. S aa r
ma arstide, farmatseutide ja s to
matoloogide täiendamise ja spetsia
liseerimise teaduskonna dekaanina. 
1975. aastast  juhib ta ars titeadus
konna õppemetoodilise komisjoni 
tööd, 1978. aastast on erialanõu- 
kogu esimees.

Professor V. Saarm alt on ilmu
nud mitmeid õppematerjale, mis 
kaugelt ületavad tavalise õppema
terjali piirid: «Ravikehakultuuri r a 
kendamine sisehaiguste  puhul», 
«Terapeutiliste haigete polikliiniline 
teenindamine».

V. Saarm at tunneme eriti hea 
pedagoogina ja arstina. Ta on alati 
abivalmis, lahke, seltsimehelik, hea
tujuline, viisakas, sportliku rühiga 
—-- sellisena tunnevad teda kollee
gid.

Soovime V. Saarmale 60. e luaas
ta verstaposti künnisel edu, jõudu, 
head energiat tema viljakas teadus
likus, pedagoogilises ja praktilises 
töös.

Kolleegid

Silvia Russak 50

i i !

Astudes uude aastasse, tähistas 
stomatoloogiaosakond ja kateeder 
oma lugupeetud õppejõu ja  kateed
ri juhata ja  Silvia Russaku juubelit.

Juubilar sündis 19. jaanuaril 
1930. aastal Tartus. Oma isalt, kes 
oli kooliõpetaja, on juubilar pärinud 
ande ja armastuse pedagoogiameti 
vastu, emalt aga südamlikkuse ning 
oskuse osa võtta kõikide muredest 
n ing  rõõmudest.

1952. aastal lõpetas ta s tom ato
loogiaosakonna ja asus tööle ham 
baars t in a  Valga rajooni Puka jaos- 
konnahaiglasse. 1957. aastal a lus

tas  ta  tööd stomatoloogiakateedris. 
Ta juhendab terapeutilise stomato
loogia praktikume ning loeb laste- 
stomatoloogia kursust. P ingsa pe
dagoogilise ning ravitöö kõrval 
valmis kandidaadiväitekir i teemal 
«Hambakaariese sagedus ja  selle 
seos organismi hormonaalse sei
sundi muutustega ja  mõnede sülje 
biokeemiliste omadustega», mille 
kaitses 1969. aastal Riias. 1971. 
aas tas t  on Silvia p u s s a k  NLKP 
liige. Dotsendiks sai ta 1976. a a s 
tal. Stomatoloogiakateedrit juhatab 
Silvia Russak 1975/76. õppeaastast, 
samuti juhendab ta praktikume ja 
peab loenguid nii stymatoloogia- 
ja pediaatriaosakonna üliõpilastele 
kui ka täiendusel viibivatele a rs ti
dele.

Silvia Russak on erudeeritud ja 
suurte  kogemustega pedagoog ja 
teadlane, kes oskuslikult jagab oma 
teadmisi noortele, otsides selleks 
pidevalt efektiivsemaid õppetöö 
vorme; ta  on täpne ja nõudlik nii 
enese kui ka teiste suhtes. Tema su 
lest on ilmunud üle 40 teadusliku 
artikli. Pikaajalise pedagoogilise 
töö jooksul on koostatud mitmed 
õppevahendid ja -metoodilised ju 
hendid, tema juhendamisel on val
minud 22 üliõpilaste auhinnatööd.

Edukalt on juubilar tä i tnud pal
jusid ühiskondlikke ülesandeid (õp
pemetoodika komisjoni liige, kursu
sejuhendaja, teaduskonna ameti
ühingu büroo liige jne.). Alates 
1973. aastast tä idab ta TRÜ P u n a 
se Risti Seltsi algorganisatsiooni 
esimehe kohustusi, aidates suuresti 
kaasa tasuta  doonorluseks ülikoo
lis ja linnas. Alates 1979. aastast 
on juubilar ka Vabariikliku S tom a
toloogide Teadusliku Seltsi esimees; 
ta  on ka PRS-i vabariikliku komi
tee liige.

Juubilari tööd on korduvalt kiit
valt hinnatud TRÜ rektori käskkir
jaga. Teda on au tasustatud  aukirja
de ja rinnamärkidega. Suurte ko
gemustega pedagoogina, hea ars t i
na, taktitundelise, tasakaaluka ja  
abivalmis kolleegina on Silvia Rus
sak võitnud nii üliõpilaste kui ka 
kaastöötajate  siira lugupidamise.

Stomatoloogiakateedri kollektiiv 
ja kogu Tartu stomatoloogide pere 
soovib juubilarile palju õnne, jä tku 
vat energiat ja  edu ka tulevikus.

Kolleegide nimel 
MAIE LOVI

26. jaanuaril  saab viiekümneaas
taseks matemaatil ise statistika ka
teedri dotsent Lembit Kivistik. Juu 
bilar on sündinud Viljandimaal 
Puiatu vallas talupoja perekonnas. 
Ta lõpetas 1950. aastal Viljandi 2. 
Keskkooli ja 1955. aastal TRÜ ma- 
temaatika-loodusteaduskonna mate- 
maatikaosakorina. Seejärel töötas 
ta kaks aasta t  matemaatikaõpetaja
na Tartu 1. Töölisnoorte Keskkoo
lis, olles samal ajal kohakaasluse 
alusel matemaatilise analüüsi ka
teedri õppejõuks.

Aspirantuuris ENSV TA Küber
neetika Instituudi juures valmis 
juubilaril dots. O. Kaasiku juhen
damisel sisukas kandidaadiväite
kiri «Iteratsioonimeetoditest Hil- 
berti ruumis», mille ta edukalt kait
ses 1961. aastal.

Alates 1960. aastast töötab Lem
bit Kivistik ülikooli õppejõuna. Ta 
oli 1963— 1965 algebra ja geomeet
ria kateedri ning 1974— 1979. m ate
maatil ise statistika ja programmee
rimise kateedri juhatajaks.

Lembit Kivistik on viljakalt töö
tanud teadusepõllul. Tuntuks sai ta 
juba varasemate töödega, milles on 
sügavalt uuritud tea tavat tüüpi ite- 
ratsioonimeetodeid. Tema hilisemad 
teaduslikud artiklid on pühendatud 
peamiselt matemaatil ise planeerimi
se, eriti tä isarvulise ja mittelineaar
se planeerimise lahendusmeetodite 
väljatöötamisele ja  uurimisele. Vii
masesse valdkonda on ta suunanud 
ka oma õpilaste tööd.

Ülikoolis on Lembit Kivistik lu
genud paljusid loengukursusi, vii
masel ajal peamiselt matemaatil ise 
planeerimise ja  optimiseerimisega 
seotud valdkondadest. Üliõpilaste 
ja kolleegide hulgas on ta tuntud 
nõudliku õppejõuna. Tema loengu
te iseloomulikeks joonteks on eel
kõige ülim täpsus ja korrektsus,

laitmatu loogiline ja metoodiline 
ülesehitus. Ta on avaldanud väga 
hoolikalt viimistletud loengukons
pekte. Viimastest töödest ootab t rü 
kikojas ilmumisjärge koos Ü. K aa
sikuga kirjutatud mahukas õpik 
«Operatsioonianalüüs».

Suure kohusetundega on Lembit 
Kivistik täitnud ka paljusid vas
tutusrikkaid ühiskondlikke ülesan
deid. Ta on olnud m atemaatikatea
duskonna ametiiihingubüroo esi
mees ja kaugõppe ühiskondlik pro
dekaan. Juba pikemat aega suunab 
ta matemaatika-füüsikakooli tööd 
selle ühiskondliku nõukogu esime
hena.

Kolleegide hulgas on Lembit Ki
vistik hinnatud tasakaaluka ja sõb
raliku seltsimehena. Austust väärib 
ka tema aktiivne hoiak võitluses 
tervete eluviiside eest.

õnnit lem e juubilari ja soovime 
talle edasiseks palju jaksu ning 
jä tkuvaid kordaminekuid.

Kolleegide nimel 
ENN TAMME

Ministri käskkiri
KKEH ministri käskkirjaga avaldati tunnustust  kehalise kasvatuse 

kateedrite juhatajate  üleliidulise seminari eduka korraldamise eest 
järgmistele kehakultuuriteaduskonna õppejõududele ja teenistujatele: 
dots. Arnold VAIKSAARELE, vanemõpetaja Heino TIDRIKSAARE- 
LE, õpetaja Uno HALLINGULE, vanempreparaator Leonhard TOO
MELE.

KKEH ministri aukirjaga peeti meeles vanemõpetajat Aino BEN- 
NOT viljaka pedagoogilise ja metoodilise töö ja aktiivse tegevuse eest 
ning seoses 50. sünnipäevaga. Samal tähtpäeval ja kauaaegse kohu
setundliku tööülesannete täitmise eest autasustati  aukirjaga muu
seumi juhata ja t  Oie UTTERIT. 50. sünnipäeval ning pikaaegse peda
googilise töö ja aktiivse ühiskondliku tegevuse eest autasustati au
kirjaga ka dots. Pavel SIGALOVIT. Kauaaegse kohusetundliku töö 
eest ja 50. juubeli puhul sai ministri tänu osaliseks asjaajaja-paspor- 
tist Silvi KAAP.



Kasvatustöös ei tohi olla formaalsust §ff
FILOLOOGIATEADUSKONNA

PARTEIORGANISATSIOONI
LAHTISELT KOOSOLEKULT

16. jaanuari hommikul kogunes 
fi loloogiateaduskonna parteiorgani
satsioon aulasse lahtisele koosole
kule, et koos rektor prof. A. Koobi- 
g a  läbi arutada teaduskonna õppe- 
ja  kasvatustöö põhiprobleemid.

Ligi kaks tundi kestnud põhjali
kus ettekandes analüüsis rektor 
teaduskonna olukorda õppe- ja 
kasvatustöö kõigis lõikudes. Erilise 
tähelepanu all oli õppejõu-pedagoo- 
gi roll kaasaja  nõuetele vastava 
kõrgharidusega spetsialisti kujun
damisel.

Prof. A. Koop alustas sellest, et 
ülikoolis toimuva õppe- ja kasva
tus töö  sisu on kaasajal muutunud 
endisest palju komplitseeritumaks, 
ses t  tänapäeva intensiivse sotsiaal- 

; majandusliku arengu tingimustes 
nõutakse igalt kõrgharidusega spet- 

: sialistilt mitte ainult oma eriala 
valdamist, vaid ka juhiomadusi, 
orienteerumist inimsuhetes, väljaku
junenud kõlbelist ja maailm avaate
list  «mina».

Ühiskonna arengu praegusel 
e tapil on määravam kui kunagi 
varem  iga spetsialisti vas tu tus tun 
ne  mitte ainult kitsal erialal, vaid 
ka globaalsete probleemide lahen
damisel. Kõrghariduse muutunud 
■sisule ja  funktsioonile ühiskonnas

ei vasta sageli enam need trad its i
ooniliselt akadeemilised õppetöö 
korralduse vormid, mida ülikool on 
pidanud XIX või koguni XVIII sa 
jandist. Vastuolu hariduse dünaam i
lise sisu ja konservatiivse vormi 
vahel takistab õppejõududel oma 
pedagoogirolli tunnetam ast ning 
kutsub mõnikord esile sisuliste 
nõuete täitmise formaalsete, paber
like meetoditega. Sellist vastuolu 
pidas rektor õppe- ja kasvatustööle 
ohtlikuks ka filoloogiateaduskon
nas.

Rõhutades teaduskonna olulist 
osa vabariigi kultuurielu arengus, 
otsest vastu tust rahvusliku kultuu
ri homse kaadri kvaliteedi eest, 
möönis rektor, et ülikoolis on filo- 
loogiateaduskond üks keerukamaid 
nii oma struktuurilt kui probleemi
delt. Seetõttu on ka teaduskonna 
parteiorganisatsioonil vaja tähele
panu suunata  teaduskonna kollek
tiivis õige pedagoogilise atmosfääri 
kujundamisele. Mitte dekanaadi ad
ministratiivsed vahendid, vaid ka
teedrite autoriteet ja  aktiivne osa
võtt kasvatustööst saavad tagada  
sisulise õppetöö edukuse ning dis t
sipliini. Täiesti võõraks hindas rek
tor nende kateedrite hoiakut, kus 
kursusejuhendajatena ja muus kas
vatustöös püütakse rakendada ko
genematuid noori õppejõude, samal 
ajal kui kogenud ja autoriteetsed 
dotsendid ja professorid peavad 
õigeks piirduda teadustöö ning

loengulise õppetööga. Kahjulik on 
ka tendents õppeedukuse protsendi 
fetišeerimisele ja väljalangevuse 
vältimisele iga hinna eest.

Analüüsides teaduskonna olukor
da, juhtis rektor tähelepanu erine
vate osakondade vahel valitsevate^- 
le suurtele erinevustele õppetöö tu 
lemustes ja stabiilsuses ning vene 
filoloogia osakonna teravale va ja 
dusele rakendada kateedrite jõu
pingutused distsipliini ja  kasvatus
töö parandamisele.

Omaette probleemiks teaduskon
nas on kvalifitseeritud pedagoogi
lise kaadri järelkasv. Õppejõudude 
kvalifikatsiooni ja  vanuselise s truk
tuuri vaatlus tõestas veenvalt, et 
teaduskonnal tuleb intensiivsemalt 
tegelda aspirantuuri probleemidega, 
teaduste kandidaatide ja doktorite 
ettevalmistamisega, et vältida 10— 
15 aasta pärast ähvardavat lünka.

Rektori ettekandest ja  sellele 
jä rgnenud arutelust jäi kõlama mo
te kateedrite kesksest kohast üli
kooli struktuuris mitte ainult tea 
dusliku ja  õppetöö organiseerimi
ses, vaid ka pedagoogilises prot
sessis. Siit tuleb ka vajadus hoida 
õppejõu kui pedagoogi autoriteeti, 
vältida seda naeruvääristavaid for
maalseid üritusi ning kasvatustöös 
pidada kõige tähtsamaks üliõpilase 
kui tulevase spetsialisti isiksuse 
sisulist kujundamist.

Töödistsipliinist tööliste seas
Ülikooli ehitusjaoskonnas töötab 

pidevalt pisut rohkem kui 100 töö
list. Vahetevahel lisanduvad hoo
ajaks võetud; juunis, juulis ja 
augustis ka suvemalevlased. Missu
gused on nende töö- ja olmetingi- 
mused, töödistsipliin, kuidas on 
neid abistanud ülikooli juhtkond ja 
kommunistid, sellest kõneldi rekto
raadi parteiorganisatsiooni selle 
aasta esimesel koosolekul 16. jaa
nuaril.

Vanemtöödejuhataja jaoskonna 
juha ta ja  Ahto Liik: «Kuigi meie 
töötingimused ei ole kiita, on meil 
üle viie aasta püsinud umbes poo
led töölised. Kümne protsendi r in
gis on neid, kellega hädas oleme. 
Töödistsipliini päras t  oleme mõnin
gaid vallandanud, avaldanud noo
mitusi. Oleme käinud neid tööko

hal rohkem kontrollimas, ka juh t
kond teeb oma kontrollreide. Töö- 
luuside pärast kaotame aastas si is
ki umbes 400—500 tööpäeva.» Voo
lavuse põhjuseks on puudus töö
jõust (seepärast ei saa töölisi vali
da, vaid tuleb vastu võtta esimene 
soovija),  tööde suur killustatus 
(palju objekte), avariide rohkus 
(tööliste üleviimine põhitöödelt ava- 
riiobjektidele), kuid ka tööliste en
di vähene vastu tustunne (tegema
tajätmiste pärast nõutakse rohkem 
vastu tust meistrilt, juhata ja l t  kui 
tööliselt endalt).

Sõna võtnud Ü. Saag, R. Tani, 
K. Talja jt. pidasid vajalikuks meie 
töölistele igati tu tvustada  NLKP 
Keskkomitee, NSVL Ülemnõukogu 
Presiidiumi, Ministri te Nõukogu ja 
ÜAÜKN-i m äärust «Töödistsipliini

edasisest tugevdamisest ja  kaadri 
voolavuse vähendamisest rahvam a
janduses». Töödistsipliin on otseses 
seoses töötingimustega. Praegu on 
aga paraku vähe ühiselamukohti, 
puudub korralik garaaži- ja majan 
dusnõu. «Valmimas on küll duši- 
ruumid töölistele. Uue majandusõue 
projekteerimine on kavas, ka ühis
elamukohti saab rohkem anda,) 
kuulsime haldusprorektor A. Ots- 
tavelilt. Samal ajal on vaja osata 
praeguste tingimuste juures pare
mini töid korraldada, et jääks ära 
pidev ühelt objektilt teisele veda
mine. Mõnigi kord on vaja inimli
kumat suhtumist töölistesse, kuid 
joodikute ja luusurite suhtes siiski 
otsustavam at hoiakut.

Friedrich Puksoo juubeliks

VARJE SOOTAK

Medaliga auhinnatud võistlustööst

TRÜ majandusteaduskonnale tõi esi
m ese medali üleliiduliselt konkursilt 
Kersti Kanepi võistlustöö (rahanduse 
automatiseeritud juhtimise alalt) 1976. 
aastal. Kolm aastat hiljem võideti teine 
medal. Võistlustöö kirjutajaks on nüüd 

ju b a  rahanduseriala lõpetanu VIKTOR 
ARHIPOV. Alljärgnevalt talle viis küsb 
an ust.

0  Kuidas valmis võistlustöö ja 
Ikes osalesid selles?

Võistlustöö teemal «Rahandustöö 
ju h t im ine  tootmiskoondises» on 
mitme aasta uuringute kokkuvõte. 
Ettevõtete ja koondiste rahandus- 
tööga tutvusin lähemalt kolmanda 
kursuse praktikal ning samast pe
rioodist on selle probleemistiku a l
gus.

Auhinnatööle eelnes rida teisigi 
võistlustöid, mis samuti võitsid mit
me taseme üliõpilastööde konkurs
side auhindu. Oluliseks pean esi
mestel kursustel saadud toekaid 
nõuandeid tööde juhendajatelt.  Ta
haks eriti rõhutada ühiskonnatead

l a s t e  osa tudengi teadustööle suu
namises, sest nende käe all valmib 
suur hulk esmakursuslaste võistlus

töödest .  Minugi esimesed auhinna
t u d  tööd valmisid ühiskonnateadus

tes (NLKP ajalugu, poliitiline öko
noomia, filosoofia jt .). Nimetatute 
valmimisel sain suurt abi juhenda- 
jailt. Tahan tänada eeskätt dots. 
A. Arrakilt, vanemõpetaja J'. Tam
maru ning kindlasti dots. V. Ruusi, 
kelle suunamisel valmis 1975. a a s 
ta üleliidulise diplomi saanud töö. 
Kogu eelnev oligi baasiks võistlus
tööle, mis tunnistati üleliidulise 
medali vääriliseks. Viimase uuringu 
lõpliku kujundamise juures olid 
suureks abiks majandusteadlased 
dots. A. Susi (juhendaja) ning 
dots. V. Raudsepp.

Seega võib julgelt tunnistada, et 
stuudiumi jooksul saab tudeng hea 
pealehakkamisega ning oskuslikul 
juhendamisel koostada mitu sisu
kat ja hea tasemega uurimust.

ф  Ehk tutvustaksite paari sõ
naga töö sisu?

Töö on praktil ist laadi, valminud 
kahe aasta analüüsi tulemusena 
tootmiskoondistes «Tööstusaparaat» 
ja «Talleks». Analüüsitakse rahan
dustöö olemust ning ülesandeid 
tootmiskoondistes ning kujundatak
se rahandusülesannete kompleks, 
mis tuleb lahendada finantsosakon
nal koondise «AJS-rahandus» alam- 
süsteemis majandusmatemaatilis te 
meetodite ja elektronarvuti abil. On 
jõutud algoritmi ning programmi 
mudelini. Edasine on juba prog- 
rammisti töö. Alus masinprogram- 
mi koostamiseks on võistlustöös. 
Järelikult võimaldab tehtu raken
dada kaasaegsete  elektronarvutite 
võimalusi finantsküsimuste lahen
damisel.

ф  Kellega oli koostöö?
Et töö valmis nii praktika kui ka 

teoreetilise materjali läbitöötamise 
alusel mitme aasta  vältel, siis oli 
mitmeid kasulikke kohtumisi prak
tika- ja teaduseinimestega. Rahan
duse ja krediidi ikateeder on rahan
duse juhtimise automatiseerimise 
probleemistiku alal juhtivaks (ko
ordineerivaks) keskuseks NSV Lii

du kõrghariduse süsteemis. See oli 
otsustavaks mõjuriks töö va.lmimi- 
sele. Kogemuste vahetamiseks sai 
käidud Kaasanis, Moskvas, Lenin
gradis ning Vilniuses, kus tutvusin 
uuritavate küsimuste teadusliku 
analüüsiga sealsetes kõrgkoolides, 
kuulasin konverentsiettekandeid 
ning olin ka ise esineja. Palju  hu
vitavat pakkus TRÜ poolt käesoleva 
aasta kevadel korraldatud üleliidu
line konverents, kus osalesid meie 
maa tuntumad rahanduse autom ati
seeritud juhtimise probleemide 
uurijad. Nimetatud sidemed aitasid 
tööd kujundada ning hiljem teda 
praktikasse juurutada.

IQ Kuidas läheb juurutamine?

Võistlustöö kontseptsioon on alu
seks rahandusülesannete praktil ise
le lahendamisele koondises «Tal
leks», kus on jõutud rahandusüles
annete kompleksi esimeste ülesan
nete proovilahenduse staadiumisse. 
Seega on tegemist töö juuru tam i
sega praktikasse, kuid siingi on veel 
mitmeid raskusi, mis seonduvad 
informatsiooni saamise ja edastami
sega.

ф  Tulevikuplaanid, nende seos 
valminud tööga?

Nüüd on ülikool lõpetatud, kuid 
uurimistöö suunad on endiselt seo
tud rahanduse automatiseeritud 
juhtimise probleemidega. Käesolev 
probleemistik on koha leidnud ka 
rahanduse eriala õppeplaanides ning 
seetõttu tuleb neid pidevalt edasi 
arendada. Ilmselt tuleb kasvatada 
kaader, kes sellega tegeleks. Kind
lasti on lahendus parim, kui selle 
probleemistikuga tegeleb kateedri 
oma rahvas, kes seda siis ka tu 
dengitele selgitab-õpetab. Plaanis 
on ka eeltoodud teema lõplik vor
mistamine väitekirjana, kuid see 
võtab veel aega.

Küsitles teaduskonna prodekaan 
dots. VAMBOLA RAUDSEPP

23. jaanuaril  möödus 90 aastat 
Tartu ülikooli raamatukogu kaua
aegse juhataja  Friedrich Puksoo 
sünnist. Meenutamaks ja  tu tvusta 
maks tema viljakat tegevust eesti 
raam atukogunduse ja  bibliograafia 
arendajana ja loometööd silma
paistva raamatuteadlasena, on Too
me raam atukogus avatud näitus.

F. Puksoo asus ülikooli raam atu 
kogu juha ta jana  tööle 1. jaanuaril 
1920. Ees seisis sõja ajal Tartust 
viidud varade reevakueerimine ja 
kogu raam atukogu töö reorganisee
rimine. Näitusel eksponeeritud artik
lid, raamatud, kirjad, fotod jt. do
kumendid 1920. ja 1930. aastatest 
kõnelevad F. Puksoo otsesest osa
võtust raamatukogu fondide ümber
korraldamises, ajakohaste kataloo
gide loomises, välisvahetuse ja 
rahvusvahelise laenutuse laiendami
ses, eesti rahvusbibliograafia koos
tamisest, hoone kardinaalses üm 
berehituses aastail 1927— 1930. 
F. Puksoo juhtimisel sai ülikooli 
biblioteegist Eesti juhtiv teaduslik 
raamatukogu (fondid ulatusid 
1940. aastal 722 280 köiteni).

Ekspositsiooni teine lõik tu tvus
tab F. Puksoo mitmekülgset tege
vust raamatukogunduse ja biblio
graafia arendamisel Eestis, sellest 
võttis ta  aktiivselt osa, sageli a lg a 
tajana. Tõsist tähelepanu pööras 
F. Puksoo raamatukogude kaadri 
ettevalmistamisele. Alates 1924. aas 
tas t  oli ta korduvalt lektoriks Tar
tus, Tallinnas, Võrus ja K uressaa
res korraldatavatel raam atukogu
hoidjate kursustel. Juba 1923. aas
tal rõhutas ta  teaduslike raam atu 
kogude töötajate kõrgema haridu
se vajadust. 1927 võetigi raam atu 
kogundus ja  bibliograafia Tartu 
ülikooli õppeplaani ning 26. ja an u a 
ril toimus rohkearvulisele kuulajas
konnale F. Puksoo avaloeng. Ta j ä t 
kas raamatukogunduse õpetamist 
ülikoolis kuni 1945. aastani,  1944. 
aasta  oktoobrist alates bibliograa
fia kateedri juhatajana.

Teaduslikku tööd eesti raamatu 
uurimisel alustas F. Puksoo 1920. 
aastate  lõpul. Tartu ülikooli 300 
aasta juubeliks ilmus temalt kolm 
heatasemelist uurimust: põhjalik 
monograafia «Tartu ja Tartu-Pärnu 
rootsiaegne trükikoda», artikkel 
«Raamatukauplemisest rootsi ajal 
Tartus ja  Pärnus» ja saksakeelne 
käsitlus Academia Gustaviana ja 
Gustavo—Carolina raamatukogust. 
Nimetatud väljaannete kõrval on 
eksponeeritud Puksoo tähtsaim teos 
— teedrajav eesti raamatuloos — 
«Eesti raam atu  arengulugu» (1933), 
ning samas teose põhjalikult ümber
töötatud uue väljaande käsikiri 1943.

aastast,  millel autori hilisemad tä i
endused. Kahjuks jäi uus väljaanne 
trükis ilmumata. 1934. aastal trükki 
jõudnud F. Puksoo populaarteadus
likust teosest «Raamat ja  tema sõb
rad» on näitusel autorile kuulunud 
eksemplar rohkete käsikirjaliste tä i
endustega. Sama pealkirja all pos
tuumselt ilmunud teos ongi märksa 
ulatuslikum, sisaldab iseseisvaid 
peatükke eesti ja vene raamatu a ja 
loost ning isikliku raam atukogu 
korraldamisest.  1930. aastate  vil ja
kast loomeperioodist on näitusel 
veel hulk teaduslikes ajakirjades 
ilmunud käsitlusi Eesti trükikoda
dest, raamatulevitamisest, ka biblio- 
fiiliast ja teaduslikest raam atuko
gudest. F. Puksoo viimasest töö
perioodist on välja pandud lühiuu
rimus «Haruldane 1686. aasta  
«Vastse testamendi» eksemplar», 
eesti raam atut vaatlevad peatükid 
NSVL TA ajaloo-osakonna u la tus
likust koguteosest «400 лет рус
ского книгопечатания» (1964), 
kaks ülikooli raam atukoguga seo
tud tööd: osalt mälestustele toetuv 
«Tartu ülikooli raam atukogu 1920. 
aastail» (1968) ja  «Oskar Luts Tar
tu Ülikooli raam atukogu töötajana» 
kogumikus «Mälestusi Oskar Lut
sust».

Ekspositsiooni viimane lõik esi
tab R. Antiku, J. Roosi, K. Noodla 
ja A. Palmi kirjutisi Friedrich Puk- 
soost. Näitust ilmestavad pildid 
F. Puksoost tööl ning perekonna 
keskel. Lugupidamisest ja  austu
sest teadusemehe vastu kõnelevad 
Tartu  ülikooli 300. aasta juubeli pu
hul F. Puksoole antud Rootsi Põh
jatähe III jä rgu  orden ja ENSV 
TA Kirjandusmuuseumi aukiri 
1963. aastal teenete eest eesti vane
ma raam atu  uurimisel.

INGRID LOOSME

Viiekümneaastaste klubi 
täienes

Tegelikult sellist konkreetset klu
bi ju pole, mõiste on tinglik, m õt
teline. Kuid ikkagi astuvad siia 
kõik, üks varem, teine hiljem, iga
üks oma isikliku käitumispõhikirja 
ja tegevusprogrammiga.

Selle aasta  jaanuaris  sai ka NLKP 
ajaloo kateedri dotsendil NIKOLAI 
SEVT5UKIL viiskümmend eluaas
tat täis. On seda vähe või tuleb 
seda paljuks pidada, oleneb mehest 
endast. Kui teha aga järeldusi sel 
puhul väljaöeldud soovidest, mõ
tetest ja  ettepanekutest,  on täitmist 
ootamas kuhjaga ülesandeid. Ja 
seda küll õppejõuna, ühiskondlike 
ülesannete täitjana, lektorina, ehi
tajana, v a n a i s a n a . . .

Pilk möödunud aastatele on sa 
muti üllatav. Tõepoolest — palju 
on mahtunud töid ja toimetusi poo
le sajandi raamidesse. Töörohke 
lapsepõlv, sõjaraskustega s isusta
tud noorusaastad. Siis üm m argu
selt kaks aastakümmet võitlust 
banditismi ja mitmesuguse muu ku
ritegevusega. Ei tea vist Kolja ise

gi, palju kordi tal on tulnud seista 
surm aga silm silma vastu. Ja sel
lele on lisandunud ka tubli aas ta 
kümme pedagoogitööd oma rõõmu
de ja muredega. Sadu ja  sadu üli
õpilasi, tänaseid noori (ja mitte ai
nult noori) spetsialiste on saanud 
oma esimesed põhjalikumad tead
mised ühiskonnateadustes tema va
hendusel.

Viiekümneaastaste klubisse astu 
mine on töömehetee vahearvestus. 
Uued võidud ootavad. Jõudu ja  pü
sivust nende saavutamiseks!

JOHANNES KALITS

Rektori käskkiri
Rektor õnnitles ja avaldas kiitust 75. sünnipäeva puhul majandus- 

osakonna töölisele Jossif TRANZIROVILE ja teadusraamatukogu 
desinfektor Pauline PALUSOOLE.

Kauaaegse eeskujuliku töö eest avaldas rektor oma käskkirjaga kü
tust koristajale P ärja  ROSENTHALILE ja õnnitles teda 60. sünni
päeva puhul.

Seoses 50. sünnipäevaga rektor õnnitles ja  avaldas kiitust tööüles
annete eeskujuliku täitmise ja aktiivse ühiskondliku tegevuse eest va
nemõpetajatele Vello TRUUMAALE ja Heino LAIDRELE. Samal täht
päeval sai rektori kiituse osaliseks hoolsa ja kohusetundliku töö eest 
pasportist Silvi KAAP ja lukksepp Ralf TALBAK, kauaaegse viljaka 
töö ja aktiivse ühiskondliku tegevuse eest ja  50. sünnipäeva puhul said 
aukirja vanemlaborant Helju RAJANDO ja dots. Pavel SIGALOV.



«Peahoone ees sõbrad lilledega, pasunakoor, õllekapad, omaküpseta- 
tud hiiglasuur leib ja palju uudishim ulikke p ilk e . . .

M uljeid on palju ja põnevaid, kuid korraga ei ole võim alik kõike 
rääkida. Noorte säravad silm ad ja rakkus pihud kinnitavad aga, et 
oli huvitav.

«Tore ja unustam atu.» .
«Ise tegevust sai ka kõvasti tehtud.»
«Kui avaneks •võim alus, läheks kindlasti uuesti.»
Kuid seda ei tea veel, kes tuleval aastal on need 300 õnnelikku.»

* Need read on võetud 1964. aasta 2. oktoobri ülikoolilehe lühirepor- 
taažist, mis teatab uudismaalaste tagasijõudmisest Tartusse. Et samas 
on trükitud Maie Kalamäe Põhja-Kasahstanis ehitustöödel töötanud 
üliõpilastele pühendatud luuletus «Ehitaja», reportaažis üsna superla
tiivsed hinnangud, fotol aga rõõmsad näod, siis võib ehk teha järe l
duse, et uudismaalaste saabumine oli tõeline sündmus.

Aga nii see ju oligi, sest nende 125 Eesti kõrgkoolide üliõpilase 
suvist tööd Kasahhi NSV Koktšetavi oblasti š tšu tš inski rajooni sov
hoosides peavad tänased malevlased EÜE alguseks.

«Kolm kuud m ehist tööd tõi meie vabariigi üliõpilasperele esikoha. 
Kuid m itte  ainult heade töönäitajate eest, vaid «за настоящий хоро
ший комсомольский дух»,» nagu ütles uudismaalaste staabiülem Karl 
Adamson.

Käiku lasti 12 ehitusobjekti.
Anti üle 35 kontserdi, peeti üle 60 loengu ja organiseeriti  3 pio

neerilaagrit. Need on faktid, mis kõnelevad ise enda eest.
Veel enne aastavahetust autasustas  NSV Liidu Ülemnõukogu P re 

siidium medaliga «Uudismaade ülesharimise eest» Eesti ühendatud üli
õpilaste uudismaaehitusrühma komandöri Karl Adamsoni, rühma ko
missari Leivi Seri, Džambulski sovhoosi rühma komandöri Priit  Järvet 
ja rühma liiget Vladimir Golovkinit.

Peeter Maimik meenutab (23. oktoober 1964, «TRÜ»):
«S te p ite e d . . .  Need on m idagi taolist, m ida peab ise nägem a, ise 

neid mööda kihutam a, muidu ei saa täpset pilti, ei saa tunda üles- 
alla-paremale-pahemale-ette-taha võnkum ist ja rappumist.

Kord sõitsin  naaberkülast meie laagri poole — ainult umbes 70 km  
pikkune vahemaa. Roolis istuv vana kasahh keeras ühes kohas järsku  
m ustendavast teeribast kõrvale ja ühmas korra: «Siit on otsem», ja 
pool tundi ei liikunud pedaalid, kä igukang  ega r o o l. . . sõitsim e nagu  
hööveldatud lauda mööda .. . Võisime vabalt imestada-im etleda. Tema, 
ku i sai kuulda, et E esti on niisama suur ( või vä ike) kui paar Kasahhi 
rajooni, mina, kui sain teada, et neil on ikka veel m õnelgi mehel m itu  
naist.»

Esimestel ehitusmalevlaste!, uudismaalastel, oli ja on, mida mee
nutada.

RAIMU HANSON

Ш к

ф  See foto on tehtud 1965. aasta malevasuve lõpetamiselt Kasahhi 
NSV Koktšetavi oblasti štšutšinski rajoonis. Rühmakomandör Rein 
Romet raporteerib malevakomandör Mikk Titmale.

Soojusest ja valgusest
Mõtleme õige pisut ühe ülesande puhul: ühiselamu köögis on 2 elekt- 

ripliiti. tihe pliidi võimsus on 14 kW. Kui palju elektrienergiat kulub 
ööpäevas? Miks mitte päeval, vaid terve 24 tunni jooksul? Aga^see- 
pärast,  et pliidid jäetakse sageli välja lülitamata. Välja lülitamata plii
did leidis eest ka hiljaaegu moodustatud kontrollkomisjon. Vaid tule
vased majandusmehed Leningradi mnt. 27 majas näitasid oma erialast 
suhtumist.

«Meie kontrollimise eesmärk ei ole ainult näpuga puudusi näidata ja 
karistada, vaid tahame ka välja selgitada, kuidas peale asjatu raiska
mise, lohakuse ka mõnest seni lahendamata probleemist jagu  saada,» 
selgitas haldusprorektori asetäit ja  K. Soosalu. (Näiteks polnud füüsi
kahoone ühtlaselt soe. Soovitasime võtta õhku keldri nulltsüklist, mit
te katusel olevast ventilatsiooniavast. Nüüd on seda juba hakatud 
ümber seadma. Iga hoone vajaks korruste viisi püstakute ja radiaa to
rite kontrollimist ning reguleerimist.)

Sellesse kütte ja elektrienergia kasutamist kontrollivasse komisjoni 
kuuluvad veel peaenergeetik R. Sakarias, peainsener A. Arro, peame
haanik E. Kõrgemägi, rahvakontrolli esindajana K. Piid ja tuletõrje 
tehnilise peakomisjoni esimees E. Olla.

Energia säästlikule kasutamisele juhitakse meie tähelepanu pide
valt. Ka ülikoolil on omad kokkuhoiuülesanded. Senini on need täide
tud. Kui päise päeva ajal ei põleks mõnedes koridorides ja tubades 
pirnid, kui juba niigi soojas või kleepimata akendega ruumis ei koe
taks elektriküttekehadega, oleks ä rakasuta tud elektrienergia hulk veel
gi väiksem. Ühe niisuguse näite tõi haldusprorektor A. Otstavel: «Tu- 
dengitoa akna sisemine klaas oli puudu. Möödunud aastal olevat ku
nagi sellest küll teatatud, aga et keegi parandam a ei tulnud, köeti 
rahumeeli elektriradiaatoriga.»

Kuid elektriküttekehadega võib tuba soojendada ainult a v a r i i  
puhul, ka siis vaid komandandi igakordsel eriloal. Astutakse keelust 
üle, ja koguni mitu korda, siis tuleb loobuda ka ühiselamutoast. 
Mullu näiteks ühe tudengineiuga nii juba juhtus. Haldusprorektori 
näitele viidates peaks vist igaühele selge olema, et igasugusest rikkest 
tuleb kohe teada anda ja  tõepoolest seni peale käia, kuni viga p aran 
datud. Veel on ühiselamus keelatud kasutada omavalmistatud juht
meid, tubades suitsetada, radiaatoritel pesu kuivatada (jääb ju sooja 
toas vähemaks, jahtub kõrvaltubagi).

Käske ja keelde kui palju. Ohiselamuelanik peaks neid eeldatavasti 
sellest peale tundma, kui ühiselamusse elama asunud. Paraku ei ole 
koduseid harjumusi alati ühiselamusse ega teistesse ülikooli ruumides
se kaasa toodud. Kui tihti põleb tuli tühjas auditooriumis!

«Et me nüüd tuleohutust,  kütmist ja  valgustam ist pidevalt kontrol
limas käime, ei tähenda veel, et teaduskondade ja teiste allüksuste 
rahvas sellesama töö tagaplaanile  jä t ta  võiks. V astust anda tuleb ik
ka otsestel vastutajatel,» lõpetasid K. Soosalu ja A. Otstavel. «See 
lugugi olgu pigem hoiatuseks, edaspidi oleme niisuguste puuduste 
suhtes karmimad ja ega karistusedki tulemata jää.»

KAIA PAJU

c J õona se№ a

emakeele tiailsefz.
Võib-olla on zurnalistikaosakonna  

esm akursuslased juhuslikult luge
nud Georg Christoph Lichtenbergi 
— kes (e t meil tem ast kord juba 
ju ttu  on, siis võib seda ka m ainida) 
olevat kord loodusloo süsteem i ka l
lal töötades loomi nende ekskremen- 
tide kuju järgi liigitanud ja niimoo
di kolm  klassi m oodustanud: silin- 
derjad, kerajad, koogikujulised  —, 
selle G öttingeni teravmeelse ja -keel- 
se füüsikaprofessori aforisme, mis 
A ugust Sanga  ja Kersti Merilaasi 
tõlkes on ka ««Loomingu» Raam atu
kogus» ilmunud. Kuid võib-olla on 
nad alateadlikult tu lnud ise sellele 
«suurele reeglile», mida L ichten
berg soovitab: «Kui see pisku, mis 
sul on, ka m idagi erilist ei ole, siis 
ütle seda vähem alt p isut erimoodi.» 
Igatahes võib aga turvaliselt väita, 
et ülalm ainitud esm akursuslased  
oskavad kirjutada, ja seda püüavad  
nad teha ka «pisut erimoodi». See 
on hea. N egatiivselt mõjub aga see, 
kui hakatakse halba stiili kasutama.

Lehitsedes ajalehe «Tartu Riiklik  
Ülikool» hiljutisi numbreid, hakka
vad keelemeelt häirima kursiivkir
jas laotud artiklikesed, m illes lei

dub selliseid žargoonilisi väljendeid  
nagu  «seenele see ühika valvur», 
«Pantris  sai maha pandud stiilne 
«Kadritrall», «see reps, kes ka p ä 
rast esimest eksamit naerab», «üks
kõik millisel taburetil kemmi ringis» 
jne. Nende autoriteks on paar-kolm  
zurnalistikaosakonna esm akursus
last. Ühes artiklis («Tralla-ralla», 
30. nov.) aga on m ustvalgel kirjas 
värdkeelend «E PA -kas»! Ei ole see 
korralik lühend ega ilm selt ka trüki
viga  — ei teagi, kuhu seda liigi
tada. Kas see tõesti peab tähenda
ma üliõpilast Eesti Põllum ajanduse 
Akadeem iast?

M illest see küll tuleneb, et aja
lehte, mida ei loe ainuüksi — va
bandage väga  — «repsid», nii palju  
žargooni kirjutatakse? Kas Remsu- 
jev i ju ttudest?  Keskkoolist? Või 
hoopis EÕM -ist? Ja m is lipukiri 
võiks olla sellel põlvkonnal, kes nii
suguse keelekasutusega kohale 
jõudnud? Ega om eti (R. S ikk , «E s
maspäev on 31. detsember», 28. 
dets.): «Teil pole m idagi öelda. Meie 
sülitame!»

RAIMU HANSON, 
eesti fil. V k.

Mis saab Tartu — Kääriku  
suusamatkast?

1960. aasta l toimus esimene Tartu—Kääriku suusamatk, mis sai ees
kujuks paljudele hilisematele talvematkadele meie vabariigis.

Seoses Eesti NSV Spordikomitee sooviga muuta senine suusamatk  
ülevabariiklikuks kuni 6000 osavõtjat haaravaks Vaasa üritust jä l jen
davaks matkaks on otsustatud suusaotsad ringi pöörata — alustada 
Kääriku ümbrusest ja  lõpetada Tartus. Kas see tähendab siis senise 
T artu—Kääriku suusamaratoni likvideerimist? Niisuguse küsimusega 
on spordiklubisse pöördunud kümned suusahüvilised.

Tartu—Kääriku m atka saatus sõltub huvist maratoni vastu. 1960. 
aastal Läbis dis tantsi 204 matkajat. Kui tänavu on vähemalt niisama 
palju soovijaid, siis kutsutakse kokku matka organiseerimiskomisjon 
ja  hakatakse mõtet teoks* tegema. Asjahuviliste väljaselgitamiseks le
vitati 18. jaanuaril  sellekohaseid talonge, mis tuleks hiljemalt 29. j a a 
nuari  lõunaks toimetada spordiklubisse. Talonge saab spordiorganisaa- 
toritelt Arvamust võib avaldada spordiklubisse ka telefoni teel 
(331-64. või 341-21/606): . .....................  .

Põhimõtteliselt jääks suusamatk  TRÜ sisemiseks ürituseks, kusjuu- 
feä osavõtuõigus oleks muidugi ka vilistlastel. Matk toimuks trad i t
siooniliselt laupäeval, kuupäeva aga  otsustab juba organiseenmisko- 
misjon. Hääletamistalongide täitmisel tuleb arvestada, et mõnesajali
se o s a v õ t jaskonnaga TRÜ matk  ei saa teeninduse tasemelt võistelda 
viierublase osam aksuga ülevabariigilise üritusega.

Seega — otsus langetatakse 29. jaanuaril.  Spordiklubi

Hooaeg 
on avatud

Ülikooli kergejõustiklastele algas 
sisehooaeg 9.— 10. jaanuaril  linna 
talviste esivõistlustega. Edukas oli 
avavõistlus kergejõustiku kateedri 
aspirandile Tiina Toropile: esikohad 
50 m 6,6-ga ja  kaugushüppes 5,96- 
ga. Sealjuures Tiina Toropi poolt 
50 m eeljooksus näidatud aeg 6,5 
on halli rekordi kordamine. Linna 
meistriteks tulid veel Lea Laks 
(psühholoogia II) 1.65 kõrgushüp
pes ja  Iile Kukk (KKT IV) 1000 m 
jooksus a jaga  3.00,9. Meeste pari
mateks olid Henn Piirisild (KKT 
II) kaugushüppes 6.83-ga, Ain Rei- 
mets (arstit.  I) isikliku rekordiga 
2.00 kõrgushüppes ja Jürgen Ligi 
(bioloogia-geograafiat.) 2000 m 
jooksus 5.29,1-ga.

*

18. jaanuaril  toimunud ülikooli 
lahtistel võistlustel oli taas  edukai

maks naistest Tiina Torop, võidu
tulemused 6,6 50 m jooksus ja 6.08 
kaugushüppes. Maie Kalle (bioloo
gia-geograafiat.) võitis a jaga  1.38,8 
600 m jooksu. Lea Saks ja Siiri 
Schmidt (õigust. III) jagasid kõr
guses tulemusega 1.60 1.—4. kohta 
koos Helle-Rita Rebase ja Anneli 
Ojastuga.

Meestest tulid võitjateks Jaroslav 
Savka (spordimed. VI) 2.05-ga kõr
gushüppes, Jevgeni Jessin (KKT 
IV) 50 m-s 5,9-ga, Gennadi Orga- 
nov (KKT IV) 300 m-s 37,4-ga ja 
Neinar Seli (KKT III) kuulitõukes 
14.12-ga.

ENN KERGE

Auto-motokabinet
korraldab suveks Tartusse jäävate
le üliõpilastele B-kategooria auto- 
juhikursused. Tulla 2. veebruaril 
kl. 16.15 Gagarini 1.

IN MEMORIAM
MARJU MUTSU on surnud.
Kui jõhkralt see kõlab! Mõistus- 

ja tunne tõrguvad uskumast,  et. 
Surm oh Marju Mutsu Suurde' 
Olematusse viinud. Viimaselt koh
tumiselt temaga jäi hinge uurista- 
ma küll ebamäärane kartus — nii.; 
kaitsetu tundus ta  pisike keha? 
ränga haiguse ees — ent Marju.. 
Mutsu vapper naeratus püüdis en
nast ja kaasvestlejat uskuma pan
na, et peagi on kõik jälle hästi.. 
Rääkisime tema sügisesest Inglis
maa reisist, preraffaeliitidest, kelle 
looming teda ootamatult olevat, 
köitnud, Jüri Üdist ja  Juhan V i i 
dingust,  «Hamletist», mida ta  kind
lasti näha tahtis , uuesti inimlikku
sest. Kunst peaks ometigi andma-! 
usku ja jõudu, peaks aitama inime
sel tõusta põrmust, kuhu maailma*, 
julmus ja kurjus ta tallanud on,, 
arvas Marju Mutsu. Kunagi kir ju
tas ta: «Säilitada endas tundlikkus- 
maailma suhtes — eks ole see en
nast haavata  lasta ja  sellest oma* 
loominguga vabaneda, pannes sel
lesse oma valutunde. Tõepoolest,. 
Marju Mutsu taiesed riivavad va
lusalt, sunnivad seisatuma, pikemalt, 
aru pidama iseenda ja  maailma üle,, 
või voogab neist inimlikku soojust, , 
nii et silmi sulgedes näed tahes- 
tahtm ata Marju Mutsu enda hele
dat naeratust. Kuidas defineerida? 
seda miskit, mis kunstiteose prae
gustele ja  tulevastele põlvedele va
jalikuks muudab ja tema ig iv ää r-  
tuslikkuse määrab? Võib-olla nime
tada seda lootuseks? Või on see 
hoopis lapsemeel, mille vaikne vir
vendus meie kõigi algused, need’ 
lätted, millest tuleme, ühendab. Ik
ka ei saa  ma lahti tundest,  et M ar
ju Mutsu pildid endas mingit sa la 
dust kannavad, midagi sellist, mida 
tema teab, aga meie mitte. Ehk 
tähendab see seletamatus igitõde,, 
mida looja nii ergult tunnetab ja, 
ka teistele avada püüab. AjavooE 
justkui katkeks, hetk kasvab igavi
kuliseks. Kunstnik tõstab meid kõr- 

.gusele, kust näeme avanevat elu 
olemuslike seaduspärasuste  lõpu
tuid teid.

Nüüd katkestati ajavool a lati
seks. Surm annab Marju Mutsu 
teostelegi teistsuguse tähenduse. 
Nii tundub, et «Sõit» — eesti g ra a 
fika üks tippe — on Marju Mutsu' 
enese hüvastijätt ,  viimane naeratus- 
enne elust lahkumist. Lohutagemr 
kunstniku hing jääb, läbi piltide 
saame temaga kõnelda, jääb mäles
tus temast ja ta  kustumatust nae
ratusest, mis tagantjärele  kurb ja 
kirgastunud näib.

KRISTEL P A PPEL

Pärnu IV Keskkool
ootab oma vilistlasi 2. veebruaril 
kell 19 vilistlaste õhtule. Kell 12 
algavad võistlused õpetajate, vi
listlaste ja õpilaste vahel.

Uusi trükiseid
Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. 

Vihik 512. EKP võitluses kodanluse 
diktatuuri vastu. Töid NLKP ajaloo alalt 
XVI. Tartu 1979, 152 lk., 500 eks., 1 rb l. 
40 kop.

Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi VII. 
(TRÜ ajaloo komisjoni materjalid).
Tartu 1979, 220 lk., 1000 eks., 1 rbl. 
90 kop.

Tartu ülikooli ajaloo küsimusi VIII. 
(TRÜ ajaloo komisjoni m aterjalid).
Tartu 1979, 186 lk., 1000 eks., 1 rbl. 
60 kop.

Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi IX. 
(TRÜ ajaloo komisjoni materjalid).
T artu 1979, 184 lk., 1000 eks., 1 rb l. 
60 kop.

Juhan Smuuli elu ja varasem luule.. 
Reet Vääri. Tartu 1979, 40 lk., 300 eks.*. 
10 kop.

Kes leidis või teab
midagi rohelise kiviga briljantsõrm usest,. 
m is oli n eljap äeval, 24. jaanuaril pea
hoone ruumi nr. 301 ees oleval akna
laual, palume see tuua voi sellest tea
tada ph. 301 (TUS, tel. 341-21/436, T. 
R jahhovskaja).

NB!
Meie järgmine ajalehenumber Il

mub reedel, 8. veebruaril.

Toimetaja V. SOOTAK

Ajalehe «TRÜ» toim etuse aadress: 202400 Tartu, Ülikooli t. 18, TRÜ, ruum  302, tel. 341-21/253. Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. T artu, Ülikooli 17/19. I II . Üksiknumbri hind 2 kop.
«, _  Tellim. nr. 303. MB-01423.

« T R U »  Тарту Рийклик Юликоол» («Тартуский государственный университет*). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ и профкома Тартуского государственного университета, г. Тартт
Эстонской ССР.
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Tudeng tuleb vaheajalt tagasi. 
Temale oli jaanuar üks suur sess. 
Aga siin, komitees?

Vastab ülikooli komsomolikomi
tee sekretär MADIS KALLION.

Kohe pärast eksameid läksid 
matkagrupid järjekordsele tali- 
turiaadile. See suurüritus oli esi
meseks proovikiviks «Patrioodi» 
värskele presidendile Kalle Soale. 
Tänavu oli ettevalmistus tõhusam 
kui varasematel aastatel nii o rg a 
nisatsiooniliselt kui tehniliselt.

25. jaanuaris t  3. veebruarini oli
me võõrustajateks Debreceni üli
kooli 7-liikmelisele üliõpilasdelegat- 
sioonile. Ühiselt k o n k re t ise e r im e  
koostöövõimalusi kahe kõrgkooli 
vahel. Ungari tudengid tutvusid 
ülikooli ja  linna vaatam isväärsus te
ga, neil oli meeldiv võimalus külas
tada  ka Tallinnas olümpiaehitusi. 
Kõige suuremaks elamuseks kuju
nesid suusarõõmud Käärikul.

Heameel on selle üle, et uut se-

Tere jälle!
mestrit võtab komsomolikomitee 
vastu uues kuues, sest lõppemas on 
remont. See on toredaks ülikooli- 
poolseks kingituseks Eesti komso
moli 60. ja  ülikooli komsomoliorga
nisatsiooni 40. juubeliaastal. Sü
damlikud tänusõnad selle eest va- 
nemtöödejuhataja jaoskonna juha
tajale Ahto Liigile ja meister Raivo 
Sareali tublidele maalritele.

Kevadsemestri uudiseid?

Kohe semestri alguses on ukse 
ees valimised. Saadikukandidaadiks 
Eesti NSV Ülemnõukogusse on esi
ta tud  ka meie tudeng Riivo Kot
kas. Oleme komitees mõelnud sel
lelegi, et valimiste päeval pakkuda 
tudengitele huvitavat meelelahu
tust,  selle ettevalmistamisega on 
praegu ametis Valev Plato. Olen 
kindel, et meie üliõpilased on kõiki
des ' valimisjaoskondades esimeste 
valijate hulgas.

Veebruaris hakkame läbi viima 
ka leninliku kontrolli kompleksüri-

tusi, mille finaaliks kujunevad 
V. I. Lenini 110. sünniaastapäeva
le pühendatud IX rahvaste sõprus< 
päevad 2 2 . -2 7 .  aprillini, avaaktus 
on 22. aprillil aulas.

Pingeliseks muutuvad ettevalmis
tused ka olümpiamängudeks. See 
töölõik peab pidevalt olema samuti 
komsomolikomitee huviorbiidis. J a a 
nuaris saime «Sputnikult» 7 tuusi
kut Moskva olümpiamängudele. 
Nüüd tuleb välja selgitada need 
parimad üliõpilased, kes esindaksid 
meid olümpiamängudel.

Muidugi tuleb ette valmistada ka 
järjekordne ehitusmaleva töösuvi. 
Ülikooli ette on seatud kontrollar
vud, mis me kindlasti täidame. T ra
ditsiooniliselt on antud ülikoolile 
õigus komplekteerida vabariigi esin- 
dusrühm Gagarini linna ehitustele.

Uue semestri esimene komitee is
tung on teisipäeval, 12. veebruaril 
kl. 18 komitees.

Ootuspäraselt ja edukalt
Üks eksamisessioon on jälle 

mööda saanud, õppeosakonnas a r
vati õppeedukuse seekordne pro t
sent tulevat kusagil 91 ja 92 v a 
hel. Hea näitaja. Suurim hälve al
lapoole keskmist on m atemaatiku
tel. Kõige rohkem rõõmustavad tu 
levased meedikud ja  filoloogid (eri
ti paralleelset olümpiaks valmistu
mist arvestades). Teisalt on tõeli
ne kvaliteedinäitaja headele ja  vä
ga  headele ning ainult kõrgeimale 
hindele õppijate osakaal. Sellega on 
ikka ja  alati silma paistnud õigus
teaduskond, tänavu  70%-ga, s. t. 
kahte kolmandikku tublisid õppu
reid. Järgneb ajalooteaduskond 
68%, arstiteaduskond 63%. Ülla
tuseks jäid kehakultuurlased suhte
liselt taha. Teistes teaduskondades 
kõigub 50% piirimail, nagu ülikoo
li keskminegi (mullu ~  55%). 
Kahtlemata on see olulisem näita ja  
kui lihtsalt üldine õppeedukuse 
protsent, mille sisse poetavad end 
ka need ainult ja võib-olla vaevalt 
rahuldavale sihiku seadnud 2% tu 

dengeist. Kahju, kui nii end aasta 
aasta järel diplomini veetakse.

Võlglasi jäi 340 ligi, suhteliselt 
rohkem jälle matemaatikute hulgas, 
ka väljalangevus on neil suurim.

Üldse pandi ja saadi 6200 «viit», 
8600 «nelja», 3100 «kolme» ja 360 
«kahte». Keskmine hinne ligineb 
«neljale».

Muret teevad mõned (põhiliselt 
esimese kursuse) õppeained, kus 
peaaegu iga teine tudeng läbi ku
kub. Ilmselt on lektori ja auditoo
riumi vaheline kontakt nõrk. Nõud
lik n ing oma ala tundev õppejõud 
nähtavasti  ei orienteeru värskete 
üliõpilaste tegelikus teadmistetase- 
mes. Eksamitulemused näitavadki 
ju, et on ligi 50% -st üliõpilastest 
mööda loetud. Kõik oleks korras, 
kui süsteem õppejõud—õppeaine— 
üliõpilane töötaks alati laitmatult.

Selline oli õppeosakonna juha ta 
ja Mati Salundi arvamus. «Aga ül
diselt läks sessioon tänavu ootus
päraselt j a  edukalt,» ütles ta kok
kuvõtteks.

Kevadsemester on alanud eesti 
ja  võõrfiloloogidel (4. veebruaril),  
teised alustavad homme. Seoses 
o lümpiamängudega on kevadine 
eksamisessioon eesti filoloogia II—
IV kursusel juba 17. aprillist 15. 
maini. Zurnalistika I I—IV, inglise
II— IV, saksa I— IV ja prantsuse 
filoloogia II ning rahanduse ja  kre
diidi IV, raamatupidamise II, kau
batundmise II kursuse tudengite 
eksamite aeg on 5.—31. maini. Esi
mese kursuse defektoloogid ja  kol
manda kursuse kaubatundjad  tee
vad eksameid 11.—31. maini. Eesti 
ja  inglise filoloogia dipjomandidel 
tuleb riigieksameiks valmis olla 
5.—31. maini.

Jääb  üle veel soovida kõigile kena 
kevadet kõrgkoolis, kellele esimest, 
kellele viimast, kellele ühte paljude 
pikas reas.

ASSE KOOK

Füüsikute töörohke semestri vaheaeg
Jaan uar  on ülikoolis harilikult 

täidetud tudengite sügissemestr i 
töö sügavuse kontrollimisega. Käib 
sessioon. Füüsikaosakonnas lõpeta
sid esimesena V kursuse üliõpila
sed, kes läksid diplomieelsele prak
tikale seekord kerge südamega: ek
samite koondtabelis nimedel aiva 
punased kriipsud all, häid ja  ra 
huldavaid vaid üksikud ja mittera
huldav hinne hoopiski unustatud.

Pingeline oli jaanuar  ka labora
tooriumi töötajail.

7 .- 8 .  jaanuaril toimusid aulas 
kümnendad füüsikapäevad. Arutati 
nii teadus- kui ka pedagoogitöö 
probleeme. Esimesel päeval vaheta
ti mõtteid füüsika õpetamise üle. 
Kohal oli arvukalt koolide füüsika
õpetajaid, diskuteeriti elavalt. Tea- 
dusettekannetest olid huvipakkuva
mad Füüsikainstituudi ning Astro
noomia ja Atmosfäärifüüsika Insti
tuudi teadlaste ülevaated. Koosvii
bijad said kuulda uusimatest tule
mustest laserfüüsikas. Huviga kuu
lati ka Tõravere teadlasi nende 
osavõtul tehtud kosmoseeksperi- 
mentidest.

Kuu lõpul sõitsid kateedrijuhata
jad  ja  osakonna vastu tavad lekto
rid Tallinna järjekordsele füüsika 
õpetamise metoodika seminarnõupi- 
damisele. Osalesid Balti li iduvabarii
kide, Valgevene NSV ja Kalin ingra
di oblasti kõrgkoolide õppejõud. 
Eriline vastu tus lasub üldfüüsika 
kateedril, kes oli ka üks nõupidami
se organiseerijaist.  Kuulati ära te r
ve rida ettekandeid. Õppevahendite 
näitusel nägime palju huvitavat.

Osakonna teaduslaboratooriumid 
tegid aga oma tööst kokkuvõtteid 
K äärikul aastaseminaridel.  14.— 18. 
jaanuarini oli elektroluminestsentsi 
ja pooljuhtide laboratooriumi 12. 
aastaseminar. Kuulati üle kümne 
ettekande, arutati detailselt selle 
aasta  tööprogrammi. M öödunudaas
tasest tööst osutus tüsedaimaks õli- 
vaba ülikõrgvaakumi-aurutussead- 
me töölerakendamine, mille abil 
sünteesiti esmakordselt meie maal 
ülipuhtal räni pinnal monokristalse 
tsinksulfiidi kiht. Selle struktuuri 
omaduste uurimine ongi järgmise 
aasta  töö põhituumaks. Koos Mosk
va kolleegidega jätkatakse ka prak
tikas väga olulise struktuuri —

suure helenduse intensiivsusega 
tsinksulfiidi kile omaduste uurimist. 
Need struktuurid  on nähtavasti  läh
tealusteks tasapinnaliste televisioo- 
niseadmete-taoliste aparaatide loo
misel. Põhjalikult arutati aastase
minaril töö organisatsioonilisi kü
simusi.

20.—23. jaanuarini toimus samas 
aeroionisatsiooni ja elektroaerosoo- 
lide laboratooriumi aastaseminar.
Ka seal kuulati ära rida ettekan
deid ja arutati tulevikuperspektiive. 
Erilise tähelepanu objektiks oli ae
rosoolide metroloogia probleem 
(kuidas võimalikult hästi mõõta 
õhus olevate laetud osakeste laen
gut,  massi, liikumise kiirust ja  muid 
parameetreid). Sõltub ju nendest 
parameetritest aerosoolide mõju 
efektiivsus elusorganismile ja  ees
kätt inimesele. Seekord oli labora
tooriumi ettekannete temaatikas ka 
üldfilosoofilisi ettekandeid, mida 
huviga kuulati ning elavalt arutati .

KARL-SAMUEL REBANE, 
eksperimentaalfüüsika kateedri 

-juhataja

Se lle s lehes
ф  Uued rubriigid «Ülikooli 

teadus» ja «Kiri» — 3. Ik.
Ф Ootame küsimusi Kaarel 
■ ^ Ird ile  — 4. Ik.

ф  Algab jälle tudengihuu- 
mori võistlus «Tuhuu»
— 4. lk.

ф  Uudiseid teistest kõrg
koolidest — 4. lk.

audist

Ülesanded teada, tegevus käib
2 L J a a n u a r i l  aru tas EKP TRÜ komitee ettevalmistusi 24. veebrua

ril toimuvaiks ENSV Ülemnõukogu ja kohalike nõukogude valimisteks. 
Ülevaate sellest tegi parteikomitee asesekretär Silvi Lannes.

Valimiste ringkonna- ja  jaoskonnakomisjonide koosseisu kuulub üli
koolist 190 inimest, 180 tegutseb: agitaatorina. Ülikoolirahvast koosneb 
kaks jaoskonnakomisjonid valimisjaoskond nr. 13 m ajandusteaduskon
na hoones Nooruse tänavas ja valimisjaoskond hr. 39 Tartu III Kesk
koolis I. Mai tänavas. TRÜ töötajaid on ka meie peahoones ja füüsi- 
kakorpuses asuvas jaoskonnas. Linna rahvasaadikute nõukogu vali
miste linnakomisjoni juhib ars titeaduskonna prof. Henno Tikko.

Ettevalmistustööd valimisteks algasid juba möödunud aastal. Tea
duskonnad on koostanud üksikasjalikud plaanid, need parteikomiteele 
esitanud. Tegevus käib. Üliõpilasi saab rohkem kaasa haara ta  päras t  
talveväheajalt tagasijõudmist.

Koos olid NSV Liidu biokeemikud
Möödunud nädalal oli ülikoolis üleliiduline biokeemikute nõupidami

ne. ;«Transport-adenosiintrifosfataaside (ATP-aasid) aktuaalseid prob
leeme». P lenaaristungi juhatas  sisse rektor prof. Arnold Koop, põhi- 
ettekande esitas meie biokeemia kateedri juhata ja  prof. Lembit Tähe
põld transport-adenosiintrifosfataaside uurimisest oma kateedris ja  
ÜMPI ensümoloogia laboris. Seda uurimistööd alustas dots. Hilda 
Lind 1950. aastate  lõpul, jätkajaiks on olnud prof. Udo Tarve, Mihkel 
Zilmer, Ello Karelson, Laine Villako, Aili-Tiiu Kengsepp, Tiiu Viha
lemm, Vera Hollo ja Tiiu Kullisaar.

Kolmepäevasest nõupidamisest võttis osa teadlasi Moskvast,  Lenin
gradist,  Tbilisist, Kiievist, Petroskoist,  Vladivostokist, Taškendist jm.

Nõupidamise embleemiga vimpel, millel on 8 linna nimed ja aas ta 
arvud, nüüd ka Tartu 1980, jääb prof. L. Tähepõllu kateedrisse jä rg 
mise nõupidamiseni.

Väitekirja kaitses Märt Kubo
Jaanuar is  kaitses Lomonossovi-nimelise Moskva Riikliku Ülikooli fi

losoofiateaduskonna teadusnõukogu ees kandidaadiväitekirja teadus
liku kommunismi kateedri vanemõpetaja M ärt Kubo. Uurimuse tee
ma — tööstusettevottesisese võistluse organiseerimisest ja  juhtimisest 
arenenud sotsialismi tingimustes — on praegu eriti aktuaalne. Sellest 
selgub, et läbimõeldum, psühholoogiliselt ja  pedagoogiliselt põhjenda
tum spetsialistide ja tööliste kaasahaaramine võistluse juhtimisse on 
oluline majandusmehhanismi tõhustaja ja  kasvatustöö parendaja. Väi
tekirja teaduslik juhendaja oli dots. Kalev Koger. Töö teema kuulub 
teemadekompleksi, mille uurimist suunab meie ülikool. Seoses sellega 
on planeeritud maikuusse üleliidulise sotsialistl iku võistluse probleem- 
nõukogu väljasõiduistung meie vabariigis.

Juhtimisalaste teaduslike eksperimentide korraldamine andis võima
luse kontrollida hüpoteese tegelikkuses, edasi arendada võistluse juh» 
timise teoreetilist külge.

Väitekiri sai kõrge h innangu osaliseks.

Fjodor Koltšin taliolümpiale
Üle kaheteistkümne äasta  on meie vabariigist taas  esindaja NSV 

Liidu taliolümpiakoondises. Seekord esindab ta ka meie ülikooli: F jo
dor Koltšin KKT IV kursuselt . Selle õiguse võistles ta  välja  äsjaste! 
NSVL karikavõistlustel Bakurianis. Hoiame pöialt, et Lake Placidist 
saabuvad sõnumid rõõmu teeksid.

Ministri käskkiri
Kauaaegse viljaka pedagoogilise, 

teadusliku ja ühiskondliku tegevu
se eest autasustati 60. sünnipäeval 
hospitaalsisehaiguste kateedri pro
fessorit VALVE SAARMAT ja pe
dagoogika kateedri dotsenti HEL
GA KURMI ning 50. sünnipäeval 
matemaatilise statistika kateedri 
dotsenti LEMBIT KIVISTIKKU 
ja rahvamajandusharude ökonoomi
ka kateedri vanemõpetajat MAR
TIN LOIMI ENSV KKEH Minis
teeriumi aukirjaga.

Rektori käskkiri
Rektor avaldas kiitust kauaaegse 

eeskujuliku töö eest tsiviilõiguse ja

-protsessi kateedri laborandile ERI
KA MAASEPÄLE 70. sünni
päeval, 60. sünnipäeval ÜMPI 
preparaatorile HILDA TEDRE
LE ja 50. sünnipäeval Teadus
raamatukogu operaator ÕIE TAM- 
MURILE ning sisehaiguste prope
deutika kateedri vanemlaborandile 
MARI LÖÖPRELE. Pikaajalise 
eduka pedagoogilise, viljaka tea
dusliku töö ja aktiivse ühiskondliku 
töö eest avaldas rektor tänu 50. 
sünnipäeval dots. LEMBIT KIVIS
TIKULE. 50. sünnipäeval pälvis kii
tuse ka dotsent NIKOLAI SEVT- 
ŠUK.

Kiitust avaldas rektor veel ra
handuse ja krediidi kateedri dotsen
dile VAMBOLA RAUDSEPALE pi
kaajalise kohusetundliku töö eest 
ühiskondliku teadusprodekaanina.



TRU N O U KO G U S
ф  28. detsembri koosolek algas tavakohase õppejõudude ümberva- 

limise ja konkursi korras valimisega. Professori teadusliku kutse taot
lemiseks hääletati füüsilise geograafia kateedri õppejõu geograafia
kandidaat Endel Varepi ja neuroloogia ja neurokirurgia kateedri õp
pejõu meditsiinidoktor Rein Zuppingu poolt. Dotsendi kutse taotlemise 
poolt hääletati meditsiinikandidaat Henn-Peet Kingisepale.

ф  Õigusteaduskonna õppe- ja kasvatustöö kontrollimise tulemustest. 
Sellise ettekandega esines koosolekul sisekontrollikomisjoni esimehe 
asetäitja dots. V. Krina!. Ettekandja märkis, et õigusteaduskonnas toi
mub õppetöö kõrgel ideelis-poliitilisel ja teoreetilisel tasemel, et tea
duskonna lõpetanute ettevalm istusega ollakse töökohtadel rahul. Õp
petöö toimub kinnitatud õppeplaanide alusel ning üliõpilased on va
rustatud vajaliku õppekirjandusega. Õppejõud tõstavad regulaarselt 
oma kvalifikatsiooni. Kõigi õppejõudude õppemetoodilised plaanid on 
täidetud, neid kontrollitakse regulaarselt kateedrite juhatajate ning 
dekaani poolt. Puudusena märkis ettekandja mõnede õppejõudude (ka 
kateedrijuhatajate) liiga suurt õppekoormust, sest ei saa pidada nor
maalseks, kui ühel õppejõul on juhendada 60 kursusetööd. Mureküsi
museks tuleb pidada doktorikraadiga õppejõudude juurdekasvu puudu
mist.

« Teaduskonnas pole veel lõplikult üle mindud õppe- ja kasvatustöö 
komplekssele kontrollisüsteemile.

Võeti vastu otsus.
ф  õppejõudude parimate uurimistööde üleliidulisele konkursile esi

tuse kinnitamine. Ettekande tegi M. Koor teadusliku uurimistöö sek
torist. TRÜ nõukogu otsusega esitati konkursile 7 tööd.

ф  Olümpiagiidide ettevalmistamisest kõneles ülikooli olümpiakomi
tee aseesimees vanemõpetaja M. Tamm.

Pideva olümpiaõppetööga alustati möödunud aasta kevadsemestril. 
Selle korraldamiseks on moodustatud olümpiakomisjon eesotsas õppe
prorektoritega. öppegrupid on komplekteeritud põhiliselt filoloogiatea
duskonna vastavaid keeli õppivaist üliõpilastest. Töötavad ka fakulta- 
tiivrühmad, kuhu kuuluvad peamiselt teiste teaduskondade üliõpilased, 
kelle võõrkeeleoskus on hea.

Vastav õppetöö toimub üldloengute ja keeleseminaride vormis. Alu
seks vastav NSVL KKEHM programm. Üldloenguid on peetud ühis- 
kondlik-poliitilistel teemadel (lektoreiks TRÜ ühiskonnateaduste, õigus
teaduskonna ja geograafiaosakonna õppejõud), käsitleti ka olüm
pialiikumist, olümpiapurjeregati organiseerimist ja purjespordi spet
siifikat (lektoreiks organiseerimiskomitee soovitatud spetsialistid).

Käesoleval õppeaastal on giidide-tõlkide ettevalmistuses toimunud 
muudatusi. Nimelt on 6-tunnilisest nädalakoormusest 2 tundi vene 
keelt. Vastava programmi suulise kõne ja tõlkeoskuste arendamiseks 
on koostanud vene keele õpetamise metoodika kateeder. 2 tundi võõr
keelt on planeeritud keelealastele teadmistele, 2 tundi üldloengutele. 
Kevadsemester on töö otsustav lõppetapp. Oluline on tihe koostöö 
tellijaga. Kui seni töötasid üliõpilased keelerühmades vastavalt kur
sustele, siis kevadsemestrist Jagunetakse vastavalt kitsale rakendus
alale.

Filoloogiateaduskonnale on eraldatud ajutiselt 1 vanemlaborandi, 
poolteist laborandi (3X 0,6) kohta ning tööle rakendatud täiskohaga
3 õppejõudu, lisaks veel tunnitasulisi õppejõude.

Kahjuks ei ole olümpia organiseerimiskomitee Tallinna valitsus 
sõlminud TRÜ-ga nõuetekohast lepingut, samuti polnud üle kan
tud summasid olümpiaõpetuse korraldamiseks, pole saadud mingeid 
tehnilisi abivahendeid (välja arvatud 3 kirjutusmasinat). Üksikud trü
kitud õppevahendid on õnnestunud hankida tänu õppejõudude initsia
tiivile. See raskendab olümpiaõppetöö korraldamist tunduvalt. Kahtle
mata kannatab ka töö efektiivsus.

Kaasettekande tegi EKP TRÜ komitee sekretäri asetäitja dots. 
L. Kiik. Ta tõi esile mitmeid probleeme. Nimelt on tunduv osa tulevas
test olümpiagiididest nooremate kursuste üliõpilased, kellel pole vas
tavat üldpoliitilist ja -teoreetilist ettevalmistust, seetõttu tuleks grupid 
komplekteerida just nii, et noorematel üliõpilastel oleks võimalus üld- 
poliitilistel õppustel saada vastavaid teadmisi süvendatult.

Olümpiagiidide ettevalm istusega seotud probleeme käsitlesid ka mit
med sõnavõtjad.

Lõpuks pani rektor prof. A. Koop kõigile südamele, et ülesannet 
võetaks kui ülitähtsat, sest need üliõpilased on ju ülikooli visiitkaart. 

Võeti vastu otsus.
ф  Kuulati ära vanemteaduri kohale üleviidud õppejõudude aruanded 

doktoriväitekirja käigust (dotsendid U. Reino, R. Talvik, H. Tihane,
J. Kärner ning H. Kaarma).

ф  Jooksvate küsimuste arutamisel võttis sõna haldusprorektor A. 
Otstavel, kes tõi esile eriti olulise energiaprobleemi, energiaressursside 
säästliku kasutamise vajaduse.

ф  Rektor prof. A. Koop võttis kokku 1979. aasta töötulemusi ja ni
metas uue aasta põhiülesandeid.

%  Semestri esimesel koosolekul 30. jaanuaril andis rektor kõigepealt 
kätte autasud. Otorinolarüngoloogia ja oftalmoloogia kateedri juha
taja prof. Leo Schotter sai Moskvas Rahvamajandussaavutuste Näitu
sel eksponeeritud aparaadi eest pronksmedali, 3 autoritunnistust anti 
leiutiste eest aeroiosonlsatsiooni ja elektroaerosoolide laboratooriumi 
juhatajale Lembit Visnapuule, sama labori vaneminsener Mihhail Be
lov sai samuti autoritunnistuse. Juubelisünnipäevade aukirjad võtsid 
vastu meie Tervishoiuministeeriumilt stom atoloogia kateedri juhataja 
dots. Silvia Russak, Kõrg- ja Keskeriharidusministeeriumilt Eesti NSV 
teeneline arst Leonid Vainer, dotsendid Helga Kurm ja Virve Kask 
ning vanemlaborant Helju Rajando.

ф  Päevakorra põhipunktina käsitles teadusprorektor prof. Herbert 
Metsa läinud aasta ülikooli teadust. Mahukat ettekannet illustreerisid 
slaidid ja tabelid. Järjekordse aasta teadusepool oli edukas. Lõpule 
hakkab jõudma TRÜ kui juhtiva kõrgkooli-teadusasutuse ümb&rorga- 
niseerimine (senise teadusliku uurimistöö sektori asemele luuakse tea
dusosakond, 7 TRÜ teadlase tööd saadeti üleliidulisele konkursile, 14 
tööd tunnistati KKEH Ministeeriumis ja TA Presiidiumis 1979. aasta 
parimaiks. Uurimistööde teemasid oli täita 199, plaaniliselt lõpetati 
21. Kontsentreerus temaatika, see vähenes 1978. aastaga võrreldes 
6,5%- Loodi üld- ja molekulaarpatoloogia instituut. Kasvas lepingu
liste tööde maht, suurenes kandidaadiväitekirjade kaitsjate arv. On 
teisigi saavutusi. (Toimetus avab sellessam as ajalehenumbris uue rub
riigi «Ülikooli teadus», miiles teadustööprobleemidest lähemalt kõnel
da tahame. Seepärast piirdumegi praeguses ülevaateartiklis vaid mõne
de arvudega.) ,  '

Prof. H. Trassi ja V. Pasti sõnavõtt puudutas meie teadlaste kehva 
materiaalset baasi. Dots. 5. Tammeorg tundis muret üliõpilaste vähe
se osavõtu pärast teadustööst, mitte ÜTÜ liinis, vaid lepingulistes 
töödes ja laborites. Seal saaksid kätte esimesed teadustöö kogemused 
tulevased aspirandid. Aspirante on aga iga aastaga üha raskem leida.

Rektor prof. A. Koop hindas meie teadussaavutusi kordaläinuks. 
Omaette probleem on senine m ateriaaltehniline baas. Osaliselt tuleb 
ümber korraldada varustuse tellimine. Rektor toetas dots. 
J. Tammeoru mõtet haarata rohkem üliõpilasi lepinguliste tööde tege
misse ja laboritesse. See punkt on kirja pandud ka vastuvõetud ot
suses.

(Järg 3. lk.)

Oie Tammnr 50
neljandasse aasta-

2. veebruaril viiekümnenda aas
tani jõudnud elu jooksul pole Sa 
kordagi ametlik ülemus olnud, küll 
aga tunnevad Sind paljud selle 
ruumi perenaisena, mis asub Too
me raamatukogu esimesel korrusel, 
kus uksel on silt «Võõrastel sisse
käik keelatud». Selles ruumis asu
vad paljundusaparaadid. Sinu töö

staaž ulatub 
kümnesse.

Ja nagu varem trükikojas, nii 
kiidab ka raamatukogus Sinu töö 
ise tegijat.

Hoolimata vanadest masinatest, 
on Sinu tehtud koopiad alati loeta
vad. Aga paljalt loetavusega pole 
Sa veel rahul: pilt olgu puhas, nii
sama hea kui originaal või veelgi 
parem. Püsivus koos alatise enese
kriitilise pilguga, mis kõige range
ma kontrolli osa täidab, on töö 
headuse garantiiks.

Põhiosa välismaale saadetavatest 
koopiatest käib läbi Sinu käe alt. 
Võib öelda, et esindad meie ope
raatoritöö tippu.

Ning täiendav nüanss: paljunda
miseks toodud katkised raamatud 
või ajakirjad lähevad Sinu käest 
riiulisse tagasi parandatud kaante 
ja köitega.

Nagu igas inimeses, nii on Si- 
nuski kaks poolt: hea ja kuri. V ii
mane, väiksem, lööb välja, kui kel

legi süü tõttu töö toppama jääb. 
Nägu üleskeeratud kraesse peide
tud, hiilib põhjus kikivarvul kau
gemale ega julge kaua täiel häälel 
rääkida.

Aga mõnel allameetrimehel la
seksid Sa rahulikult aina kommidest 
elada. Ja põngerjas teab, et tädi 
õ ie  toob või poest lisa. Kui on va
ja midagi teha, võimaldada, aida
ta, siis hakkab Su vastutulelikkus 
lausa _ kuritarvitamisele kutsuma. 
Noh, õnneks on siiski ka südame
tunnistus olemas.

Vahest tuleneb abivalmidusest 
seegi, et Sa ikka m illegagi tegeled 
selles sfääris, mida ühiskondlikuks 
tööks nimetatakse.

Edaspidiseks soovime Sulle tu
gevat tervist, sest see on kõige 
tähtsam. Olgu Sul õnne saada pea
gi uus korter ja täitugu ka kõik 
muud soovid ja unistused.

Kolleegide nimel 
HEIKI EPNER

Martin Lofm 5 0

Rahvamajandusharude ökonoomi
ka kateedri vanemõpetaja Martin 
Loim astus teisipäeval teise sajan- 
dipoolde.

Sündinud Viljandi rajooni V as
temõisa külanõukogus talupidajate 
perekonnas, läks õpihimulise noo
ruki tee kiiresti ülesmäge. Kildu 
7-kl. kool ja Viljandi II keskkool 
olid esimesed tähised M. Loimi ha
ridusteel. 1949. aasta viis edasipür
giva noormehe TPI majandustea-

duskonda, mille ta nelja aasta pä
rast kiitusega lõpetas.

Aastail 1953— 1956 pidas M. Loim 
inseneri-ökonomisti ametit tehases 
«Ehitusdetail». Siis kutsuti ta üli
kooli kaubandusökonoomika kateed
ri assistendiks. Ja 1956. aastast ku
ni tänaseni ongi M. Loim koolita
nud tulevasi ökonomiste.

M. Loimi mitmekülgsust näitab 
nende distsipliinide loetelu, mida ta 
aastate jooksul on ülikoolis õpeta
nud. Nimetagem siinkohal sotsia
listliku tööstuse ökonoomikat, töös
tusettevõtete organiseerimist ja pla
neerimist, ettevõtte majandusliku 
tegevuse analüüsi, põllumajanduse 
ökonoomikat, ehitusökonoomikat 
jm. Kõigele sellele lisanduvad ar
vukad praktikumid ning seminarid. 
Alates 1965. aastast on M. Loimi 
tähelepanu keskendunud tootmise 
majandusliku efektiivsuse ja selle 
materiaalse stimuleerimise problee
midele. Veerandsada teaduslikku 
publikatsiooni iseloomustavad M. 
Loimi uurijatööd.

Kui lisada veel, et tänane juubi
lar on aastaid õpetanud tunnitasu 
alusel ka EPA liha- ja piimasaadus

te tehnoloogia üliõpilasi, et ta on 
teinud lepingulist uurimistööd, on 
olnud marksismi-leninismi ülikooli 
kauaaegne lektor, et arvukate ühis
kondlike kohustuste seas on olulisim  
tema propagandistitöö, mille tõen
diks on au- ja tänukirjad, siis peaks 
olema selge, mis annab sisu ühe 
teadus- ja rahvamehe tänastele päe
vadele.

Poole oma elueast on M. Loim 
olnud abielus, neiuks on sirgunud 
tema kaks tütart.

M. Loimi võib pidada majandus
teaduskonna «tööstuse isaks» ja 
rahvamajandusharude ökonoomika 
kateedri üheks raudvaraks, kes oma 
töökuse, pedagoogilise meisterlikku
se ja muheda sõnaga on võitnud 
kolleegide ning üliõpilaste poole
hoiu.

Juubilari on alati tõmmanud loo
duse juurde: vabadel hetkedel as
keldab ta meelsasti aias, luues ilu 
endale ja teistele. Küllap sellest 
ammutabki ta suure osa oma ener
giast ja hingerikkusest.

Jätkugu tööindu, jõudu ja tervist 
ka järgnevateks aastakümneteks!

Kolleegid

NI MEL I SI  S T IP E N D I U M I S A A J A I D

Ja tafitis t/artusse
«Теге!»
«Теге!»
«Oien I kursuse žurnalist ja ta

haksin Sinust lehe jaoks lugu kir
jutada . . . »

«Minust on juba kirjutatud!»
«Aga mitte ülikoolilehes.»
Vastusega võttis vestluspartner 

sisse kaitsepositsiooni.
«Millal ja kus võin Sind tülita

da?»
«Millal soovid, õhtuti olen tava

liselt kodus, s. t. ühiselamus,» kos
tab ta eesti keeles.

Paar päeva hiljem leidsin Päl- 
soni 14 intri 423. numbrist vaid toa- 
täie tema sõbratare. Neiu olevat 
koju helistama läinud.

Tuba oli nagu tuba ikka. Siiski, 
midagi näib isemoodi. Televiisor? 
Ei. Grammofon? Ei. Raamatud? 
Jah, loomulikult. Kõrvuti eestikeel
setega on riiulis kummaliste tähte
dega teosed. Ju siis gruusiakeelsed. 
Betti Alver ja Anna Kalandadze. 
Mõlemaid poetesse pidavat ta oma 
lemmikuiks.

Tüdrukud reetsid ka koosolemise 
põhjuse — just äsja täitus Maria- 
mil 21. eluaasta. Ei osanud täbaras 
olukorras seisukohtagi võtta, kui 
tema, MARIAM MIRASAŠVILI, 
Tbilisi ülikooli filoloogiateaduskon
na IV kursuse üliõpilane, J. Sem- 
peri nimelise stipendiumi - saaja 
koju saabus.

Eestisse sattus ta ülemöödunud 
sügisel. Nii nagu seitsmele teisele, 
grusiinlasest üliõpilasele, kes prae
gu õpivad Taškendis, Minskis, V il
niuses ja Riias, tehti temale ja 
MAIA DŽORDŽADZELE Tbilisi 
ülikooli vastloodud tõlkekateedris 
ettepanek minna Tartusse eesti 
keelt õppima. Et hiljem eestikeelset 
kirjandust vahendada Gruusia rah
vale. Et eesti raamat ei jääks val
geks laiguks kirjanduskaardil.

Mariam kõneles koduigatsusest. 
Näitas üht vihikut, kus must-valgel

seisid read: «M a võin ju  kirjutada  
süg isest, kollasest puulehest, kuid  
ma ei taha; tõepärasem on see, et 
ma ei oska. Parem ma ju tustan  
sulle sellest, m illest mõtlen. Aga  
mõtlen ma Gruusiast, em ast ja 
isast.

[■ • •] •
Olen Tartus.
M öödusid esimesed päevad, näda

lad ja siis ma hakkasin igatsem a. 
M ul oli väga raske. M õnikord m õt
lesin, kui ma veel kasvõi üks päev 
saaksin Tbilisis olla . . .  Võib-olla 
paistab, et see on naljakas, kuid  
mina õppisin Gruusiat ja grusiin- 
lasi arm astam a Eestimaal. Eriti 
m ärkavad seda minu sõbrad ja va
nem ad.»

Nukrusehetkil haarab ta sulepea 
ja paneb oma südame ümbrikku. 
Või istub tundide kaupa 'postkonto
ris, et kuulata mõni minut koduste 
armsaid hääli.

«Vaatamata kõigele on Mariam 
parandamatu optimist,» nentis mu 
kõrval istuv Maia. Ja juba püüdsid 
teisedki grusiinlannad sõna sekka 
öelda.

«Oleks kellelgi teisel, mitte Ma- 
riamil sünnipäev olnud, siis poleks 
ma küll 5000-kilomeetrist teed jal
ge alla võtnud.»

«Teda võib pidada mõistuseinime
seks. Ta tabab kõike otse lennult. 
Tundub, et temast oleks võinud 
tulla suurepärane arst, nagu üle
jäänud Mirasašvilid. See ei tähenda 
sugugi, et Mariamist ei saaks head 
tõlki.»

«Mind võluvad sõbratari suhted 
ema-isa ja vennaga. Mariami vend 
on meie kõigi vend.»

«Ta on väga lahke: Tbilisi jõudes 
käib ta ringi kui näärivana, jaga
des kõikidele kingitusi.»

«Ei saa mainimata jätta tema 
musikaalsust. Mariamil on väga 
hea rütmitunne: ta laulab-tantsib 
oivaliselt.»

Nüüd kaldus jutt õppimisele. 
Grusiinlanna tahtis tänada eelkõi
ge kolme inimest: Aune Nuiamäed, 
oma toakaaslast, kes «on kõige lä
hedasem inimene Eestis». Aune 
abistab igas asjas: aitab tõlkida, 
vaba aega sisustada, isegi suusa
tama lubas õpetada. Ja veel Epp 
Weinrauchi ja Ragna Jõesaart, pe
dagooge, kel jätkuvat alati kanna
tust asi peensusteni ära seletada. 
Nimetatutega puutuvad Mariam ja  
Maia kokku päevast päeva, õppe
jõud on koostanud ka nende indi
viduaalprogrammi, mis näeb ette 
pidevat kirjandite ja etteütluste kir
jutamist. Väga kasulik on lugemine. 
Praegu töötab ta S. Rannamaa 
«Kadri. Kasuema» kallal. Eesti kir
janikest paeluvad kõige enam Mati 
Unt ja Arvo Valton. Viimast tahab 
ta kindlasti ka diplomitöös uurida.

Siiani suurimaks mahapandud 
märgiks peab Mariam Betti Alveri 
luule tõlkimist Gruusias väljaanta
va eesti kirjanduse antoloogia 
jaoks. «Meeldis, sest oli raske.»

Ühega pole Mariam rahul — õpi
aeg jäävat lühikeseks, vaid 8 kuud 
teiste 9— 10 asemel. See on sellest, 
et õppetöö käib küll Tartus, kuid 
eksamid tuleb anda Tbilisis. Nõnda 
tuli Mariamil selgi sessil teistega  
võrdselt ja pisut enamgi tunda 
vana-gruusia keelt, väliskirjandust, 
õppemetoodikat, poliitökonoomiat ja 
ateismi. Mis sest, et teised käivad 
pidevalt loenguil.

Tema ju tahtis Tbilisist Tartusse.

MARIANNE SISASK



Sõjateaduse õpetaml 
sest ülikoolis 

1802—1830
VILLU TAMUL, 

REIN HELME

Sõjalise õpetuse andmine üldha
riduslikes koolides on ajaloo vältel 
olnud tavalisem nähtus, kui seda 
vahel arvatakse. Ka Tartu ülikoolil 
(edaspidi TÜ) on ohvitseride ette
valmistamisel ammused traditsioo
nid.

XIX sajandi alguses tekkis Vene
maal seoses Euroopas valitseva po
liitilise olukorraga (suur Prantsuse 
revolutsioon, Napoleoni sõjad) va
jadus luua oma kõrgemate koolide 
süsteem. Asutati rida ülikoole, taas 
avati ka TÜ. Nõutava hulga õppe
jõudude puudumine lõi vajaduse 
kasvatada välismaalaste abil üles 
kodumaine kvalifitseeritud kaader. 
Silmapaistvaid teeneid oli siin TÜ 
esimesel rektoril F. Parrotil. TÜ 
juurde loodi nn. Professorite Insti
tuut (1827— 1839), mis andis Ve
nemaale rea silmapaistvaid spetsia
liste (Pirogov, Kutorga, Filoma- 
fitski jt.).*

Ühtlasi nõudis reorganiseerimist 
ja täiustamist ka sõjakoolide süs
teem ning ohvitseride ettevalm ista
mine üldse.

Sajandi alguses oli Venemaal 
vaid 5 sõjalist õppeasutust, mis 
kokku andsid aastas 120 ohvitseri. 
Samal ajal oli ohvitseride arv ar
mees 12 000 ja tõusis 1812. aastaks 
kuni 17 000-ni, kasvades edaspidigi. 
Iga-aastane (rahuaegne) kadu moo
dustas aga umbes 1500 ohvitseri. 
Seetõttu täiendati ohvitseride ridu 
aadlikest allohvitseride ja juba lap
sest peale polgunimekirjadesse kan
tud noorte aadlikega. Sõdade ajal 
ülendati ohvitserideks hulgaliselt 
ka mitteaadlikke, kes aga klassipri- 
vileegi säilitamise huvides kohe 
aadeldati. Tõeliselt haritud ohvitsere 
oli aga vähe. Tuntud literaat F. F. 
Wiegel arutleb oma mälestustes 
1808.— 1809. aasta kohta, et «palju
kest siis õige oligi Vene armees 
kindraleid, kes tundnuks nimepidi 
Turenne’i ja Friedrichit; Caesari 
kommentaaridest polnud aga kuul
dudki». 1812. aasta kohta kirjutab 
akad. J. V. Tarle: «Vene armee nõr
gaks küljeks oli ohvitserkonna ja 
isegi generaliteedi harimatus.»

Juba XIX sajandi alguses asuti 
välja töötama sõjaliste õppeasutuste 
võrku. Vastav komisjon ajas asju 
soliidse aeglusega ja enne, kui min
gite tulemusteni jõuti, kulges sõja- 
teaduste õpetamine Tartus oma
soodu.

Esimeses TÜ taasavamise määru
ses (4. V 1799) oli kavandatud sõ- 
jateaduste professuur. Töö sel alal 
hakkas aga käima alles 1803. aasta 
teisest semestrist — seega ülikooli 
uue statuudi kohaselt. Sellele vasta
valt kuulus sõjateaduste professuur 
filoloogiateaduskonna tehnika-ma- 
jandusosakonna juurde. Nii polnud 
ta formaalselt omaette osakond ja

* Üksikasjalikult on vastava perioodi 
kõrghariduspoliitikat ja TO osa uue 
kaadri kasvatamisel uurinud V. Tamul 
oma diplomitöös. — Vt. V. Tamul. Pro
fessorite Instituut Tartu Ülikooli juures 
ja tema rahvusvahelised teaduslikud si
demed. Tartu, 1977. Käsikiri säilitatakse 
TRÜ üldajaloo kateedris.

ka tema professuur oli erakorraline.
Ametliku õppeprogrammi puudu

misel koostas ülikool oma jõudu
dega «õppeainete kava TÜ üliõpi
lastele, kes soovivad astuda sõja
väeteenistusse». See esitati tsaarile 
kinnitamiseks ja kiideti heaks j u b a  
1807. aasta  suvel.

Kava koosnes jala- ja  ra tsaväe 
fling suurtüki- ja inseneriväe ohvit
sere ettevalmistavast osast. Mõlema 
haru jaoks nähti ette erinomenkla- 
tuur üld- ja  eriaineid.

I. Jala- ja ratsaväe erialadele.
A. Üldained: 1) vene keel, 2) 

ajalugu, 3) füüsika, 4) aritmeetika, 
geomeetria ja  trigonomeetria, 5) ra- 
kendusgeomeetria, 6) situatsiooni- 
plaanid.

B. Eriained: 1) välifortifikatsi- 
oon, 2) permanentse fortifikatsiooni 
alused, 3) ja la- ja ratsaväetaktika,
4) sõjateadus *, 5) suurtükiasjan- 
duse alused,

II. Tehnilistele erialadele.
A. Üldained: 1) vene ja prant

suse keel, 2) ajalugu, 3) geomeet
ria, trigonomeetria ja kõrgem mate
maatika, 4) mehaanika ja hüdrau
lika, 5) rakendusgeomeetria, 6) ma
temaatiline geograafia, 7) füüsika, 
8) tsiviilarhitektuurl alused, 9) si- 
tuatsiooniplaanid.

B. Eriained: 1) välifortifikatsi- 
oon, 2) permanentne fortifikatsioon, 
3) kindluste piiramine, 4) tegelik 
kindluste ehitamine, 5) suurtükias- 
jandus, 6) mineerimiskunst, 7) sil
dade ehitamine, 8) väeliikide takti
ka alused ja eriti suurtükiväetakti- 
ka artilleristidele, 9) sõjateadus,
10) strateegia.

Lisaks pakkus ülikool võimalusi 
õppida vehklemist, ratsutamist, uju
mist, tantsu, joonistamist ja  mehaa
nikat. Seega võimaldas õppekava 
omandada silmapaistvalt laiu tead
misi mitmesugustest vähem või roh
kem sõjandusega seotud valdkonda
dest. Ilmselt oli programmi koosta
misel arvestatud omaaegsete välis
maiste sõjakoolide eeskuju.

Siiski ei toimunud õppetöö ran
gelt korrapäraselt. Tihti käsitleti 
täiesti programmiväliseid problee
me, nagu geodeesia, sõjakunsti aja- 
ajalugu *, sõjaväeline korrespon
dents koos vastavate stiiliharjutus-

* S õ j a t e a d u s  — teadmiste süs
teem sõja Iseloomust, seaduspärasustest, 
relvastatud jõudude ja maa ettevalmis
tamisest sõjaks ja selle läbiviimise vor
midest (Советская Военная Энциклопе
дия. Т. 2, 14., 1976, с. 183); ka XIX sa-

tandl alguses oli mõiste tuntud ning 
asutusel põhiliselt samas tähenduses. 

Seda tunnistavad tolleaegsed teatmeteo- 
sedki — vt. näit. Allgemeine Deutsche 
Real-Encyclopädle für die gebildeten 
Stände. Bd. 6, Leipzig, F. A. Brockhaus, 
1822, S. 408 u. volg.

*Sõ|aajaIugu ja sö ’akunsti ajalugu 
polnud selleks perioodiks veel selgeil 
väljakujunenud teadused ning põimusid 
omavahel. Selget vahet neis tegi oma 
teostes Napoleon I. Venemaal jõuti ra
huldava sö ’aafalooni alles XIX sajandi
2. -ja 3. veerandil, mille järel hakkas 
selgelt eralduma ka sõiakunsti a ’alugu. 
Seepärast võiks Tü-з loetud sõiakunsti 
ataloo programm suurt sõjahlstorlograa- 
fllist huvi pakkuda.

olnust о oinast

tega jpm. õpingute sisulise külje 
kohta annavad tunnistust üliõpilaste 
kasutatud õpikud. Nende hulka kuu
lusid suhteliselt värsked XVIII ja- 
jandi II poole ja XIX sajandi algu
se sõjaasjanduslikud tähtteosed 
J. v. Xylanderi, C. PA. v. Struensee,
G. Scharnhorsti jt. sulest. Kindlasti 
leidsid kasutamist ka tolleaegsete 
kuulsate sõjateoreetikute F. A. de 
Gubert’i, J. Y. de Sanglaint’i, de 
Romano ja A. Hatovi strateegia- ja 
taktikaalased tööd, mis olid ka Ve
nemaal avaldatud. 1812. aastal il
mus ka vene keeles üsna põhjalik 
fortifikatsiooni kursus. Üldse võis 
TÜ sõjateaduslikku raamatukogu 
kuni 500 erialase köitega pidada 
rikkalikuks. Siia juurde tuleb arva
ta veel kaartide, plaanide ja mude- 
iite (suurtükiasjaflduse ja fortifikat
siooni õppimiseks) kogu. Muide, 
Tartus valmistatud mudeleid peeti 
niivõrd eeskujulikeks, et St. Peter- 
burgi I kadetikorpus tellis neid ter
ve kollektsiooni.

õppekursus kestis 2—3 aastat. 
Sunddistsipliinide läbikuulamise jä
rel sooritati vastavad kirjalikud või 
suulised katsed. Loengute arv nä
dalas polnud piiratud ametliku 
programmiga ja see kõikus 10—20 
piires. Peale loengute viidi läbi kol
lokviume, praktilisi õppusi auditoo
riumis või väljal. Praktilisi taktika- 
lisi ega riviõppusi ei peetud. See
tõttu pidid kursuse lõpetanud vas
tavate teadmiste omandamiseks tee
nima enne ohvitseriks ülendamist 
väeosades 3 kuud reamehena ja 3 
kuud alamlipnikuna (1806. aasta 
ukaasi järgi). Hiljem võimaldati oh- 
vitserieelne staaž omandada kadeti- 
korpustes. Soodustusi ülikoolis õp- 
pinuile või nende eelistamist ülen
damisel ei olnud. Pealegi raskendas 
edasijõudmist nõue, mille kohaselt 
kõik kursuse lõpetanud pidid esita
ma oma ülemusele ülikooli kuraa
tori atestatsiooni. Seda nn. kõlblus- 
atestatsiooni ei rikkunud sugugi 
kartseris veedetud päevade suur 
hulk, kui muu «kõlblusega» (resp. 
poliitilise meelsusega) kõik korras
oli.

Üliõpilaste huvi sõjateaduste vas
tu oli suur. 1804. aasta aruandes 
kirjutab ülikooli kuraator, kindral
F. M. Klinger: «Sõjateadused, mida 
ülikooli asutamisel loeti peaaegu 
kõrvaliste ainete hulka, muutuvad 
nüüd niivõrd tähtsaiks, et nad moo
dustavad nagu omaette teaduskon
na. Palju aadlisoost üliõpilasi kuu
lab loenguid prof. Elsneri juures, 
kes on tööga üle koormatud . . .  Ar
van, et peatselt on ülikool sunnitud 
veel teise sõjateaduste professori 
juurde võtma». Ka õppeedukusest on 
Klinger kõrgel arvamusel. Ta kir
jutab, et üliõpilased «ületavad minu 
ootusi edasijõudmisega õpinguis, 
mille üle võib imestada, sest suu
rem osa neist astub ülikooli nõrge
mate teadmistega, kui see on luba
tud.» Ühtlasi tuleb nõustuda ka ar
vamusega, et TÜ-s ei.käsitletud sõ- 
jateadusi mitte väiksemas ulatuses 
kui välismaa sõjakoolides, kusjuures 
üksikud küsimused leidsid isegi 
laiemat tähelepanu

(Järgneb.)

Ratsaspordist ülikoolis
LEO LEESMENT

Ratsutamine on üliõpilastele juba 
ammu huvi pakkunud. 1820. aasta 
põhikirja järgi oli Tartu ülikoolis 
üliõpilaste «füüsilise arendamise» 
jaoks ette nähtud maneež. Ratsuta
mise õpetamiseks oli palgatud tall
meister, kes ülikooli kulul pidi pi
dama vähemalt kaheksa ratsaho
bust. 1821. aastal ehitati mahukas 
kivist maneež nüüdse võimla koha
le (fassaad oli praeguse Võimla tä
nava poole).

A lgas korrapärane õppetöö. Va
baainena õpetas aastail 1802— 1833 
ratsutamist endine tsaariarmee oh
vitser leitnant Justus von Daue, 
kes oli vastava väljaõppe saanud 
Vene armee ratsaväes. Aastatega 
kahanesid Daue võimed ning hai
guste pärast oli ta sunnitud jätma 
oma ameti. Ta vahetas elukutset ja 
hakkas ülikooli eksekuutoriks. Rat
sasõidu õpetamist jätkas ülikooli 
maneežis 1833. aastal tema poeg 
Rudolf Daue, kes oli sündinud 
Tartus 23. mail 1805. aastal. Ratsa- 
kunsti oli talle õpetanud peamiselt 
isa, ametlikku kooliharidust sel alal 
tal polnud.

1860. aastal see õppekoht ülikoo
lis kaotati. R. Daue hakkas endale 
pensioni taotlema 27-aastase tee
nistuse eest. Peagi tuli aga jälle

Maneež. R. Zahkeri foto umbes 1902. aastal.
muudatus. Ülikooli uue seadusega tajat. 1873. aasta sügisel asus rat-
leiti ratsutamise õpetamine taas sasõitu õpetama Theodor Rosen-
vajalik olevat. Ennistati äsja kao- pflanzer, kuid mitte kauaks,
tatud koht endise aastapalgaga 450 1878. aasta alguses oli Tartu
rubla. Vahepeal erateel ratsutamist ülikoolis ratsutamise õpetajaks
õpetanud Rudolf Daue naasis endi- Benjamin von Liphardt ja tema jä-
sele kohale. Ta õpetas oma eriala rel Friedrich von Block, kuni 1891.
hoolikalt kuni surmani 30. aprillil aastal kaotati see õppekoht ülikooli
1872. aastal. uuest eelarvest lõplikult. Aastail

Esialgu jäi koht lühikeseks ajaks 1891— 1896 töötas maneež eraette-
vakantseks — polnud sobivat õpe- võttena edasi.

TRÜ NOUKOGUS
(Algus 2. lk.)

ф  Eespool mainitud üld- ja molekulaarpatoloogia instituudi (ÜM PI) 
esimesest tööaastast tegi ülevaate selle direktor dots. Ants Kallikorm.
Instituudis töötab praegu 133 inimest, neist 48 teadurit, 37 inseneri, 
4 doktorit ja 24 kandidaati. On kinnitatud kolm uurimistöö põhisuun
da: organismi elutegevuse immunoloogiliste aluste ja regulatoorsete 
süsteemide, vereringe füsioloogia ja patoloogia ning molekulaarbioloo
gia ja meditsiinilise geneetika valdkonna probleemid. On kaitstud
4 kandidaadi- ja 1 doktoridissertatsioon. Üliõpilasi osaleb instituudi 
töös 136. Koostöö kateedritega laabub.

Щ Õppeprorektor Valter Haamer juhtis koosolijate tähelepanu pabe
rile, sellelesamale paberile, millele me iga päev kirjutame. Kahjuks 
eraldatakse ülikoolile paberit ikka veel vähem kui vaja. Seepärast ta
suks oma paberit nõuda ka meie lepingupartnereid.

§  Koosolekul kinnitati semestri tööplaan ning hääletati dotsendi- 
kutse taotlemise poolt filoloogiakandidaat Koidu Uustalule, psühholoo
giakandidaat Peeter Tulvistele ning meditsiinikandidaatidele Lea 
Praksile ja Mare Linnule.

ASSE KOOK, VARJE SOOTAK

ÜLIKOOLI TEADUS

Loomisel teadusosakond
TRÜ kui juhtiva kõrgkooli teadustööd hakkab koordineerima tea

dusosakond. See ühendab kõik ülikoolis tehtavad teaduslikud uurimu
sed. Ühendatakse senised allüksused nagu teadusliku uurimistöö sek
tor (TUS), teadusliku uurimise probleem- ja harulaboratooriumid. 
Teaduskonna koosseisu ei lähe iseseisva bilansiga instituudid, konst- 
rueerimisbürood jt.

Ülikoolis kujuneb põhiliseks teaduslikuks allüksuseks teadussektor 
(kateedrid, teadusliku uurimistöö laborid, lepingulised uurimistööd). 
Teadusosakond hakkab koosnema kahest filiaalist: füüsika-keemia- ja 
arstiteaduskonna omast. Esimese teaduskonna oma koosneb füüsika- 
ja keemiateaduste sektorist, teine morfofunktsionaalsete uurimuste, 
teraapia ja kirurgia sektorist.

Teadusosakonnale otse alluvateks sektoriteks saavad nähtavasti 
ühiskonnateaduste sektor (ühiskonnateaduste kateedrid, kommunistli
ku kasvatuse labor ja kõrgkooli kompleksse uurimise labor); majan
dus- ja õigusteaduste sektor majandus- ja õigusteaduskonna baasil; 
üldharidusliku ja erikallakuga koolide jaoks kõrgema haridusega 
spetsialistide pedagoogikaalase ettevalmistamise uurimise sektor filo
loogia- ja kehakultuuriteaduskonna baasil; matemaatikateaduste sek
tor matemaatikateaduskonna ja biofüüsika labori baasil; ajalooteadus
te sektor ajalooteaduskonna ja ülikooli ajaloo muuseumi baasil; 
keskkonnakaitsealaste uurimiste sektor bioloogia-geograafiateaduskon- 
na, botaanikaaia ja zooloogiamuuseumi baasil.

Sektoritele lisaks on veel teadusrühmad teadusraamatukogus ja 
muinasteaduste muuseumis.

Teadussektorite kujunemise aluseks on teadusliku uurimistöö põhi
suunad. Vastavalt suundade muutumisele võib muutuda ka sektorite 
struktuur, õppe- ja teadustöö ei tohi seetõttu eralduda teineteisest. 
Teadusosakonna põhimääruse 2. punktist loeme: «Teadusosakond taot
leb oma tegevuses teaduslike uurimuste arengut ja efektiivsuse tõusu, 
tulemuste kiiremat kasutamist rahvamajanduses ja õppeprotsessis, 
teadus- ja õppe-kasvatustöö edasise arengu ühtsust.»

«Millised muudatused toob uus struktuur teaduskondadesse?» Päri
sime seda TUS-i juhatajalt TÕNU KOLLOLT.

«Eelkõige tähendab see uue ametikoha — teadusprodekaani ametis
se nimetamist filiaali- või sektorijuhatajana. Moodustatakse uurimis
grupid kõrge teadusliku potentsiaaliga kateedrite juurde. Neid saab 
luua alles pärast seda, kui NSV Liidu Ministrite Nõukogu Töötasu- 
komitee on teadusosakonnale vastava kategooria andnud.

Ülikooli teadustöö organisatsiooniline struktuur on ümber korralda
tud. Ilma suuremate muudatusteta peaks meie teaduselu seesuguselt 
veel selle aasta numbri sees ka kulgema hakkama.»

KIRI • KIRI • KIRI • KIRI

Eripiim ja selle saamine
Allpool toome ära toimetusse jõudnud 

kirja, milles tõstatatud küsimusele oota
me vastust ametiühingukomiteelt.

Tööseadusandluse aluste §-st 64 
loeme: «Tervistkahjustavates tingi
mustes töötajatele antakse ettevõt
te või asutuse poolt tasuta piima 
või muid võrdväärtuslikke toidu
aineid. Eripiima peab tööline või 
teenistuja kasutama tööloleku ajal.»

Kuidas rakendatakse seda parag
rahvi ülikoolis?

Eripiima antakse keemiahoone 
puhvetist. See on tavaline pastöri
seeritud pudelipiim (viimasel ajal
11-kopikane piim või 9-kopikane 
keefir, mitte kunagi kotipiim). Mõ
nedel andmetel on pastöriseeritud 
piim kaotanud palju oma täisväär
tuslikkusest (nimelt omadus sidu
da mürkkemikaale ja nii neid orga
nismist välja viia, sellest siis nõue 
piima juua töö ajal). Arstid ütle
vad, et umbes neljandik inimestest 
ei taluvat üldse piima. Et keemia
hoone puhvetist piimatalongide eest 
mitte kunagi ei anta seadusandlu
ses lubatud muid võrdväärtuslikke 
toiduaineid (loeme selleks näiteks 
koort, võid), siis rändabki iga. kuu

palju kasutamata piimatalonge 
prügikasti. Enamik piimasaajaist 
on aga väikesepalgalised töötajad 
(paljudki 70-rublase palgaga) ja 
tasuta piima tuleks vaadata ka kui 
palgalisa.

Piimatalongil ei ole rahalist 
väärtust. Kas küsid ühe klaasi pii
ma, 9-kopikase keefiri, 11- või 13- 
kopikase piima, ega talongist raha 
tagasi ei saa. Huvitav, kuidas sel 
juhul aruandlus peaks klappima?

Sageli juhtub, et lõunaks või ise
gi varem on piim puhvetis otsas 
(rääkimata sellest, et näiteks jaa
nuaris oli puhvet 7 päeva kinni ja 
mingit piima ei saadudki), ega  
ometi arvata, et eripiima tarbija on 
järgmisel päeval suuteline terve 
liitri piima ära jooma?

Kellele toob kasu senine piima 
andmise eeskirjade ühekülgne ra
kendamine, kes saab sellest kasu, 
et iga kuu jääb osa piimatalonge 
kasutamata? Igatahes mitte piima- 
saajad, kes sooviksid, et puhvetis 
antaks vahel ka piimatalongide 
eest muid, piimaga võrdväärtuslik
ke toiduaineid.

Piimasaajad

Uusi trükiseid
Kasvajad, õppemetoodiline materjal 

arstiteaduskonna III kursuse üliõpilas
tele. Tartu 1979. 76 Ik., lOOOeks.. 15 kop.

Klassikaliste tõstete tehnika. J. Loko, 
A. Heinlaid. Tartu 1979, 60 lk. 500 eks
10 kop.

Psühhiaatriline sündromoloogia, (öp-
peskeemld.) J. Saarma. Tartu 1979,
48 lk., 1СОЭ eks., 10 kop.

Sportliku valiku metoodika. J. Loko.
Tartu 1979, 68 lk.. 10 kop.

Сборник текстов для студентов фар
мацевтического и стоматологического 
отделений. Тарту 1979, 144 с., 500 экз., 
25 коп

Ученые записки Тартуского Государ
ственного университета. Выпуск 510. 
Проблемы формирования языковых на
выков в процессе обучения русскому 
языку в эстонской школе. Русский язык 
в эстонской школе VII. Тарту 1979, 164 
с., 500 экз., I руб. 40 коп.
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M OS KV A RIIKLIK ÜLIKOOL 225

Mihhail Lomonossovi eestvedamisel ra jatud vene vanimas ülikoolis 
on nüüd õpitud ja  õpetatud 225 aastat. Alustati 3 teaduskonnaga: filo
soofia-, õigus- ja  ars titeaduskonnaga. P raegu  on pealinna suurimas 
õppeasutuses 14 teaduskonda, selles õpib 30 000 üliõpilast, nende hul
gas  on välismaalasi rohkem kui sa jast  riigist.

M. Lomonossovi nimi anti ülikoolile 1940. aastal,  kõrgkooli on au
tasus ta tud  Lenini ja  Tööpunalipu ordeniga. Hiljutisel tähtpäeval lisan
dus Oktoobrirevolutsiooni orden.

Juabeliaktusel õnnitles moskvalasi TRÜ poolt meie rektor prof. 
A. Koop.

Tähtpäeva puhul peeti ka seitsme kõrgkooli kohtumine sisekergejõus
tikus. Poole punktiga tulid moskvalaste ees esikohale TRÜ tudengid 
(118,5 p.). Tublid olid jooksjad. Maie Kalle võitis 600 m 1.35,9-ga. 
Iile Kukk sai 1000 m ajaks 2.59,1. Taivo Mägi -1000 m aeg oli 2.27,8 — 
Eesti kõigi aegade teine sisetulemus, Gennadi Organovil 60 m 6,7. 
4 X 3 0 0 m teatemeeskond võitis moskvalasi 0,1 sekundiga (2.31,7). Häid 
tylemusi oli teistelgi.

KAASANI RIIKLIK ÜLIKOOL 175
Möödunud aasta  viimased kuud tõid sellesse Volga-äärsesse linna 

palju külalisi, palju uut V. I. Uljanov-Lenini nim. Kaasani ülikooli. 
Peeti konverentse, avati ülikooli ajaloo muuseum, ilmus hulgaliselt eri- 
väljaandeid. Kõrgkooli ajalehe «Leninets» juubelile pühendatud num 
ber on kauneim seni nähtud «mnogotiražkadest»: värvifotod, ofset- 
trükk. Ülikooli lipule kinnitati pidupäeval Lenini orden.

TRÜ rektoraadi ja  ühiskondlike organisatsioonide auaadressi andis 
aktusel üle teadusprorektor prof. H. Metsa.

80 AASTAT IDA T E A D U S K O N D A
Detsembris märgit i  Kaug-Ida RÜ-s (Vladivostokis) ida teaduskonna 

80, tegevusaastat. Sel puhul ilmus õppeasutuse ajalehe «Leninets» eri
number. Teaduskonna dekaan fi loloogiakandidaat A. Hamatova ja par- 
teibüroo sekretär fi loloogiakandidaat O. Bolotina ülevaateartiklist saab 
teada: teaduskonna eelkäijaks oli kunagine Ida Instituut, ülikooli filo
loogiateaduskonna ida osakonnast sai 1971. aastal omaette teadus
kond, õpitakse jaapani, korea, hiina-tiibeti jt. keeli, samuti neid keeli 
kõnelevate maade ajalugu, geograafiat,  kultuurilugu, kavas on avada 
vietnami osakond, tänavu näiteks lõpetab esimene korea keelte spet
sialist. Vilgas on teadustöö. Läinud aastal ilmus kirjastuse «Nauka» 
väljaandel J. Stšetinina monograafia «Jaapani ja  Ameerika agressioon 
In do -H iinas ' 1965— 1972», samal aasta l kaitsti 4 kandidaadiväitekirja 
jne,

«Leninets» nr. 34, 27. dets. 1979.

MEIE M U I N A S T E A D U S E  M U U S E U M I S T
Kaasani RO ajalehe läinud aasta  19. novembri numbris ilmus A 

Stabrovski artikkel meie ülikooli klassikalise muinasteaduse muuseu
mist. Autor peatus lühidalt muuseumi ajalool, eksponaatidel, ta  meenu
tab  muuseumi tän as t  perenaist , juhataja  ö ie  Utterit.

«Leninets» nr. 35, 19. nov. 1979.

PETROSKOI ÜLIKOOLIS ON 7 T E A D U S K O N D A
Petroskoi О. V. Küüsineni nim. ülikoolis saab õppida seitsmes tea

duskonnas. Need on ajaloo-filoloogia-, põllumajanduse, füüsika-mate- 
maatika-, metsainseneride, tööstusliku ja  tsiviilehituse, arsti- ja  bioloo- 
giateaduskonnas.

«P e trozavodsk  Universitet» nr. 3, 18. jaan. k.a.
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Tosin küsim ust 
KAAREL IRDILE

Tartu ülikool on m inu jaoks 
üks inim konna kultuuri saavutusi, 
nagu on « Vanemuise» teatergi, ja  
ma olen tartlasena igal pool meie 
vana ülikooli ja tema ajaloo üle 
uhke olnud  . . .

#  M ateriaalse heaoluga kaasnev  
väikekodanlikustum ine on m inu ar
vates üks kaasaja inim konna hirm 
sam aid ohte. Ma näen selles m ing it 
järkjärgulist taasahvistum ist, m is 
võib lõppeda inim konna puu otsa  
tagasiv iim isega . . .

Need katked on trükitud 1968. 
aasta 15. märtsi ülikooli ajalehes. 
Rubriigis «Meil on külas» vastas 
üliõpilaste küsimustele kõigile häs
ti tuntud Kaarel Ird. Tol korral kü
siti päris palju teatrist, aga ka 
kunstist, filmist jm. Nüüd, 12 aas
tat hiljem on tollastest pärijatest 
tänaste tudengite õpetajad saanud. 
Mis meid t ä n a  huvitab? «Vane
muise» teatri peanäitejuht, NSV Lii
du rahvakunstnik, ENSV Teatri
ühingu esimees, ENSV Ülemnõuko

gu saadikukandidaat Kaarel Ird on 
nõus vastama küsimustele. Tooge 
need toimetuse postkasti (peahoone
III korrus, ruum 302), viimaseks 
tärminiks on esmaspäev, 18. veeb
ruar.

Jälle tudengihuumor
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 pSeval.
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 
nimetus. Nõndamoodi oleme juba 
korra välja kuulutanud üie-eelmisel

aastal. Tudengihuumorit üle kaedes 
tõmbus žürii tusaseks: nalja tehti 
vähe, mõned ei saanud naljast üld
se aru ja pakkusid huumori pähe 
labasusi. Äkki seekord on kirjuta
jaid rohkem, tööd paremad?

PROOVIGEM! Preemiad tahaks 
žürii jagada nii: üks I koha eest — 
25 rbl., kaks II koha eest — ä 15 
rbl. ja kolm Ш  koha eest — ä 10 
rbl. ning kolm ergutusauhinda — 
ä 5 rbl. Mõistagi on žüriil õigus 
preemiaid ümber jaotada. Kui žü
rii koosseis huvitab, siis sellesse 
kuulub toimetus koos kolleegiumi
ga ning komsomoli- ja parteikomi
tee esindajaga.

Niisiis. Võistlustööle kirjutage 
märgusõna (etemaid töid hakkame 
kohe avaldama), sama märgusõna 
kirjutage ka ümbrikule, mille sees 
on autori täielik nimi, teaduskond,, 
kursus) ja laske toimetuse post
kasti (ph. III korrus, ruum 302).

Meditsiiniinfosiisteerailt arstidele
Kõigis arenenud maades on loo

dud spetsialiseeritud infoteenistused 
olulisematel teadus- ja  elualadel, 
sealhulgas ka meditsiini alal. Need 
organid on kutsutud kindlustama 
informatsiooniga • arstiteaduse aren
gu tasemest ja  tendentsidest kõiki 
meditsiiniasutusi,  kaasa arvatud 
teadusliku uurimise insti tuudid ja  
kõrgkoolid.

Nõukogude Liidus tegutseb 1962. 
aastast alates meditsiiniinformatsi- 
ooni keskinstituut (ВНИИМИ) 
asukohaga Moskvas (109 24Ö 
Москва, Московская набережная
12-a, Всесоюзный научно-исследо
вательский институт. медицинской 
и медико-технической информа
ции)..,

Instituudi ülesandeks on maailma 
meditsiinikir janduse teaduslik läbi
töötamine ja selle kohta bibliograa
filise, referatiivse ning ülevaatcin- 
formatsiooni väljaannete koostami
ne ja  levitamine infoteenistuste 
kaudu kohtadel.

Meditsiiniinformatsiooni keskins
tituudi peamised väljaanded on:

— referaatajakiri «Медицинский 
реферативный журнал», mis; ilmub

22 seerias ja  pakub infot referaati
dena, annotatsioonidena ja biblio- 
kirjetena kogu maailma meditsiini
kirjanduse kohta;

— operatiivne väij'aafine «Экс
пресс-информация» 10 seerias/ mis 
valgustab meditsiiniteaduse kõige 
aktuaalsemaid küsimusi;

- kogumik «Обзорная инфор
мация»; , 

г— kartoteek «Медицина за ру
бежом». ' 

K asutajaskonna poolt on väga 
hinnatud bibliograafiline kartoteek, 
mida väljastatakse süstematiseeri- 
tuna  vastavalt meditsiini põhiprob
leemidele. Kartoteek ilmub 38 see
rias alates 1963. astast  ja  esitab 
aastas  kuni 10 000 märksõnastatud  
kirjet, mis pärinevad 2500 ajakirjast 
ja  raam atus t  umbes 40 keeles.

Tervishoiuorganisatsioonide juh
tivale kaadrile mõeldud väljaanne 
«Новости медицины и медицин
ской техники» ilmub 1966. 
aastast  alates, 3 numbrit kuus. Si
sult mitmekesine, käsitleb teaduse 
organisatsioonilisi küsimusi, sotsi- 
aalhügieeni küsimusi, meditsiiniha
ridust, planeerimist, statistikat,

uusi profülaktika, diagnostika ja 
ravi meetodeid.

Instituut annab pidevalt ka bib
liograafia- ja faktiteadiseid. See 
materjal võetakse kokku bülletää
nis teatmeinformatsiooni fondi kohta 
«Указатель информационных ма
териалов СИФ ВНИИМИ», 

Bülletään annab andmeid insti
tuudis deponeeritavate käsikirjade, 
metoodiliste ja  normdokumentide, 
tehtud tõlgete ja koostatud karto
teekide kohta. Neist materjalidest 
on võimalik tellida koopiaid.

Koostöös Moskva meditsiini kesk
raam atukoguga avaldatakse bülle
tääni uute raamatute kohta. Ilmub 
üks kord kuus ja annab ülevaate  
nii kodu kui välismaisest uudiskir
jandusest raam atukogu fondides.

Operatiivne signaalin form atsioon> 
tuleb meditsiini keskraamatukogus
se välisajakirjade sisukordadena. 
Sisukorrad paljundatakse ja  saade
takse kõigile tellijatele. Tellida saab '  
vastava prospekti alusel, mida koos
tab ja levitab ВНИИМИ.

AILI NORBERG, 
teadusraam atukogu peabibliograaf 

(Järgneb)

Suuski ja uiske
Kehakultuuriteaduskonna õppe- ja 

spordibaaside suuskade ja uiskude 
laenutuspunktid on avatud 31. 
märtsini Emajõe spordibaasis (suu
sad; uisud) esmaspäevast reedeni 
kl. 8—20, laupäeviti kl. 10— 16, pü
hapäeviti kl. 10— 14.

Kehalise kasvatuse ja spordi ka
teedri õppetööks on avatud suusa- 
laenutuspunktid Emajõe spordibaa
sis ja  Toome tennisepaviljonis es
maspäevast reedeni vastavalt tu n 
niplaanile. Suuskade laenutamiseks, 
massispordi üritustele (matkad, 
suusapäevad jm.) tuleb üliõpilastel

ja üksiklaenutusteks ülikooli töö ta
jatel esitada avaldus (näidata  ära  
suusapaaride arv ja saapa number) 
õppe- ja  spordibaaside juhata ja le '  
V. Kingissepa tn. 19, tuba 112 (tel, 
341-21/617).

Kehakultuuriteaduskonna.
* õppe- ja spordibaasid

Uusi trükiseid Auto-motokabinet
korraldab suveks Tartusse jäävate- 

Ученые записки Тартуского государ- |е üliõpilastele B-kategooria auto- 
ственного университета. Выпуск 507. juhikursused. Tulla 12. veebruaril
B T S  Ж ы1!бл0с,”°бс™0кэ0” '. И. 16.15 Gagarini 1.
1 руб. 10 коп.

Ученые записки Таотуско^о Государ
ственного университета. Выпуск 509.
Пленочные структуры. Труды п? элект
ролюминесценции VIII. Тарту 1979, 16В 
с., 800 экз., 1 руб. 50 коп.

Ученые записки Тартуского государ
ственного университета. Выпуск 514.
Функциональная морфология органов и 
тканей. Труды по медицине XLIV.
Тарту 1979, 104 с., 500 экз., 90 коп.

Пособие по развитию речи. Часть II,
Издание 2-е. Составитель К. П. Аллнк- 
метс. Тарту 1979, 86 с., 500 экз.,15 коп.

Semestri avapidu
on pühapäeval, 10. veebruaril kell 
20 Leningradi mnt. 25 kohvikus.

LAURI EINRE karikatuurid.

Toim etuse lt
Uuest aastast on mõnevõrra- 

muutunud fotode ja joonistuste too
mise tähtaeg. Et need sama nädala 
lehte jõuaksid, peavad nad toime
tuses kohal olema h i l j e m a l t  
esmaspäeva hommikul kella 9— 
10-ks. Tuletame meelde, et samaU: 
päeval ootame ka artikleid. Vaid 
uudised ja teated võivad veel teisi
päeval või kolmapäeva hommiku? 
(kuni kl. 11-ai) tooduna lehte jõu
da.

Toimetaja V. SOOTAK

Aialehe «TRO» toim etuse aadress: 202400 T artu, Olikooli t. 18, TRO, ruum  302, tel. 341-21/253. Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. T artu, Ülikooli 17/19. I i l .  Üksiknumbri hind 2 kop.
-  Tellim. nr. 513. MB-01446.

(я I УУ «Тарту Рийклик Юл и коал» («Тартуский государственный университет»). Орган парткома, ректората, комитета J1KCM и профкома Тартуского государственного университета, г. Taprf
Эстонской ССР. ' 7 „ , '



EKP  TRü komitee, TRü rektoraadi, ELKNü TRü  kom itee ja TRü  am etiüh ingukom itee  häälekandja

Nr. 4 (1214) Reedel, 15. veebruaril 1980 XXXI aastakäik

EKP TRU 
komitees

EKP TRÜ komitee 21. jaanuari 
istungil tutvustas õigusteaduskon
na parteibüroo sekretär dots. En
del Ploom NLKP Keskkomitee ot
suse «Ideoloogiatöö ja poliitilise 
kasvatustöö edasisest parendami
sest» täitmist õigusteaduskonnas 
(järgmises lehes sellest pikemalt), 
informatsiooni eelseisvate valimiste 
ettevalmistamisest andis parteiko
mitee asesekretär Silvi Lannes (sel
lest lugesime eelmises lehes).

NLKP liikmekandidaadiks võeti 
ÜMPI nooremteadur Raivo Uibo.

11. veebruari istungil võeti NLKP 
liikmeks matemaatikateaduskonna 
dotsendi kt. Aivo Parring ja sa
ma teaduskonna üliõpilane Raul 
Vatsar, liikmekandidaadiks ÜMPI 
nooremteadur Andres Metspalu.

Nooruse t. 9 asuva valimisjaos
konna nr. 13 tööst andis ülevaate 
komisjoni esimees Kalvi Sepp.

Jaoskond avati 3. veebruaril, prae
gu käib veel nimekirjade kontrolli
mine. Selleks tööks on kolm agi
taatorite gruppi. Esimestel päeva
del jõuti vähevõitu nimesid kontrol
lida, kuid see oli tingitud sellest, et 
üliõpilastest agitaatorid olid veel 
talvisel õppevaheajal. Esmaspäeva 
õhtuks jõuti suurem osa tööd ära 
teha.

Riigikaitse hoogtöökuu üritustest 
ülikoolis kõneles eriõpetuse kateedri 
juhataja Endel Hirvlaane.

Samal istungil kinnitati ka komi
tee ja ajalehe «TRÜ» kevadsemestri 
tööplaanid.

Komsomolikroonika
12. veebruaril toimunud ELKNÜ 

TRÜ komitee koosolekul
О  anti soovitus NLKP liikme

kandidaadiks astumiseks Arvo 
Käärdile (keemiaos. V k.);

О  arutati läbi, mis tehtud ja 
mis veel teha, et omalt poolt kaasa 
aidata ENSV Ülemnõukogu ja ko
halike nõukogude valimistele, tut
vustati ka valimistepäeva kultuuri
programmi noortemajas «Sõprus»;

О  kuulati ära asesekretär Valev 
Plato informatsioon ettevalmistus
test 2 2 .-2 7 . aprillil toimuvateks 
rahvaste sõpruse päevadeks.

NB! Esmaspäeval, 18. veebruaril 
kell 17 oodatakse ELKNÜ TRÜ ko
mitees kõigi osakondade (õigustea
duskonnas, keemiaosakonnas, füüsi
kaosakonnas ja kehakultuuriteadus
konnas kursuste) organisatsiooni
sisese töö sektori juhatajaid ning 
kell 18 teaduskondade kultuurisek- 
torite juhatajaid.

О  Järgmine komsomolikomitee 
koosolek on e s m a s p ä e v a l ,  
25. v e e b r u a r i l  k e l l  18.

KOMSOMOLISEKRETÄRIDE
NÕUPIDAMISED

Osakondade komsomolisekretäre 
oodatakse 19. veebruaril kell 18.15,
I kursuste sekretäre 20. veebruaril 
kell 15.15, II kursuste sekretäre
20. veebruaril kell 16.15, III kur
suste sekretäre 21. veebruaril kell 
15.15, IV kursuste sekretäre 21. 
veebruaril kell 16.15, kõik nõupida
mised toimuvad komsomolikomitees.

TRÜ ajaloo komisjoni kümnes aasta
Ülikooli ajaloo komisjoni aas ta 

lõpu viimane teaduslik konverents 
(TRÜ ajaloo komisjoni IV la ienda
tud sessioon) kandis nimetust 
«Kõrgkooli ajaloost Tartus». Üli
koolilehe veergudele mahtus sellest 
ainult lühike eelinformatsioon. See
kord tutvustame pikemalt ajaloo- 
komisjoni tegevust. Sellega avame 
ka ülikooli läheneva suurjuubeli 
rubriigi. Alustuseks vastab küsi
mustele ajalookomisjoni sekretär 
MILVI REINFELDT.

Lõppenud aasta  oli nähtavasti 
üks paremaid ülikooli ajaloo jaoks. 
Kuigi 1977. aastal ilmus näiteks 6 
kogumikku ülikooli ajaloost, neist 
3 Baltimaade teadusajaloo XI kon
verentsi materjalidega ja 3 vihikut 
ajaloo küsimusi. 1978. aastal jõud
sime ühiselt teadusloolaste  ühendu
se Eesti osakonna bürooga seisu
kohale, et on viimane aeg hakata 
koostama ka ülikooli XVII—XVIII 
sajandi ajaloo väljaannet. Läinud 
aasta rõõmustavaim sündmus oli

Ülikooli ajaloo komisjoni konverentsi avas prof. Karl Siilivask.
Pisut ajalookomisjoni ajaloost?
Ülikooli ajaloo komisjoni esimene 

koosolek oli 12, jaanuaril  1971 kell 
13 nõukogu saalis. Tegutseme see
ga kümnendat aastat. Algusest t ä 
naseni on komisjoni tööd juhtinud 
professor Karl Siilivask, v aa tam a
ta  sellele, et vahepeal on temast 
ENSV Teaduste Akadeemia Ajaloo- 
instituudi direktor ja TA korres- 
pondeeriv. liige saanud. 1973. aasta 
jaanuaris t  töötab ka ajalookomis
joni palgaline sekretär. Kuni 1975. 
aasta  detsembrini oli sel kohal a ja 
loolane Eerik Selli. 1976. aasta 
jaanuaris  tulin mina, samast ajast 
on ajalookomisjonil ka oma ruum 
Kingissepa tänav  15, lähedal pea
hoonele ja ajaloouurijaile. Komis
joni 19 liikme hulka kuuluvad kõi
kide teaduskondade ja  teadusasu
tuste ajaloouurijate esindajad koos 
teadusprorektori prof. H. Metsa, 
õppeprorektorite prof. U. Paimi ja 
dots. V. Haameriga.

Mille poolest erines ajalookomis
joni möödunud aasta tegevus eel
mistest?

muidugi ülikooli ajaloo muuseumi 
loomine. Sellega algas uus etapp 
ülikooli ajaloo uurimises ja  jä ä d 
vustamises: ühiskondlikus korras 
koordineeritav tegevus suundus 
konkreetse ametiasutuse hoolde. 
Heameel on selle üle, et möödunud 
aastal -saime kätte ülikooli teadus
liku ajaloo ühe köite käsikirja 
(küll ainult esialgsed käsikirjad), 
s. t. üldosade k irjutajate materjalid 
ja  teadusharude ülevaated (v. a. õi
gus- ja  kehakultuuriteaduskond). 
Meie jaoks väga  oluline oli mullu 
ka Vilniuse ülikooli 400. juubel. 
Aasta lõppes IV laiendatud sessioo
niga n ing kolme vihiku «Tartu üli
kooli ajaloo küsimuste» vä ljaand
misega: VII üldkäsitluste ja huma
n itaarteaduste  ajalooga, VIII on 
loodusteadustest ja  IX arstiteaduse 
ajaloost. Kõiki neid saab osta üli
kooli müügipunktist.

Aasta tõi muudki rõõmustavat: 
ajaloodoktor prof. H. Piirimäe töö
tas kaks kuud Rootsi arhiivides ja 
uuris läbi hulga materjali ülikooli 
XVII—XVIII sajandist. Meie ko

misjoni juures hakkas tööle suur 
grupp üliõpilasi, kes on huvitatud 
Ta^tu kultuurivaramu kordasead
misest (vabal ajal ja omast tah 
test). Seni on tööpäevakud toimu
nud Vana-Jaani kalmistul ja  Jaani 
kiriku korrastamisel.  Aktiva poolele 
võib lugeda ka kirjastusele ülean
tud käsikirju ülikooli ajaloost: 175 
aastat ülikooli taasavamisest (pi
dustuste materjalid), TRÜ õppejõu
dude biograafiline teatmeteos 
(1944— 1978) ja T R ü  komsomolist 
(autor prof. J. Kalits). Eriti kahe 
esimese käsikirja puhul oli ülikooli 
ajaloo komisjonil küllaltki vas tu tus
rikas osa. Ja  muidugi algasid läi
nud aastal ka ettevalmistused üli
kooli 350. juubeli tähistamiseks.

Edasised plaanid?
Paljusid on huvitanud, kas vihi

kute seeria «Ülikooli ajaloo küsi
musi» lõpeb fundamentaalsete aja- 
looköidete ilmumisega, Ajalooko
misjoni seisukoht on, et see seeria 
jätkuks ülikoolis niikaua, kuni on 
ülikooli ajaloo läbiuurimata lehe
külgi. Me oleme realistid ja tea 
me, et ka kõige optimaalsema m a
hu puhul ei suuda me kolmes köi
tes piisava põhjalikkusega avada 
ülikooli ajaloo kõiki üldküsimusi ja 
teadusharude ajalugu. Seepärast tu 
leks edaspidigi iätkata ülikooli a ja 
loo konverentside ja sessioonide 
traditsiooni ning teha tihedat koos
tööd Baltimaade teadusloolastega, 
et Tartu ülikooli aialoo uurijate 
ring oleks võimalikult lai ka edas
pidi^ et paljud käsitlused ilmuksid 
Baltimaade teadusajaloo kogumike 
ja köidete lehekülgedel nagu meie 
alma mater'[ ajalugu ka seda v ää
rib.

Alanud aastal on vaja ülikooli 
ajaloo vähemalt ühe köite käsikiri 
kirjastusele üle anda, ülejäänud 
kahe köite materjalid on kokku 
saadud ja trükivalmis seatud. Kii
resti tuleb lahendada teistes keel
tes ülikooli aialoo kogumiku käsi
kirja koostamine ja lõplikult täp 
sus tada kõik juubeliks ettevalmis
ta tavad  väljaanded ülikooli a ja 
loost.

Alustame ettekannete materjalide 
(10 masinakirjalehte, viited artikli 
Iõdus) vastuvõtmist 1981. aastal 
toimuvaks ajalookomisioni V ses
siooniks. Materja le  võtame vastu 
selle aasta  1. oktoobrini. Loomuli
kult osaleb ajalookomisjon ülikooli 
juubeli ettevalmistamisel, milleni ei 
olegi enam teab kui palju aega.

Missugused on n^ed kolm soovi 
«võlurile», mille täitumist sel aas
tal ootate?

О  Et kõik alma mater'i tänased 
kasvandikud teaksid oma ülikooli 
ajalugu, tunneksid selle vastu huvi

Selles lehes
ф  õppetööd analüüsib prof. 

Heiki Müür — 2. lk.

ф  «Krapp» — 3 lk.

ф  Kunstinäitusest vanas 
kohvikus (Tõnu Randla)
— 4. Ik.

ф  «Kõrvaliste» lavastus «Va
nemuises» (Tõnu Peets) —
2. lk.

on uudist

Autasustamisi
Kauaaegse kohusetruu töö eest ja seoses pensioniikka jõudmisega 

autasustas Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium NSV Liidu Ülemnõu
kogu Presiidiumi nimel Tööveterani medaliga ülikoolist: Karl BACH- 
MANIT, Helga HANSENIT, Endla KALJA, Leonhard KANGURIT, 
Voldemar KUSI, Osvald KLAUSI, Richard KLEISI, Gerda KON
DA ST, Ethel KUDU, Aino KURENIITU, Nora KUTT1T, Linda LASSI, 
Lüdi? NOODLAT, Andres PÄRLI, Erna RUSSAKUT, Liidia UUSTA- 
LI jä Paul VIHALEMMA.

Kõrgkooliprobleemid
olid 6.—8. veebruarini arutusel Moskvas üleliidulisel nõupidamisel. 
Arutlus lähtus NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ministri te Nõukogu 
määrusest «Kõrgkooli edasiarendamisest ja  spetsialistide ettevalmis
tuse kvaliteedi tõstmisest». Sellest võtsid osa kõrgkoolide rektorid, ka
teedrijuhatajad ja õppejõud, üliõpilased, ministeeriumide ja. ametkon
dade juhtivad töötajad, partei-, komsomoli- jt. organisatsioonide esin
dajad.

Meie ülikoolist käisid nõupidamisel rektor prof. Arnold Koop 
arstiteaduskonna dekaan prof. Lembit Allikmets. Pikemalt peatume 
nõupidamisel järgmises lehes.

Meditsiiniõdede kursuse
lõpetas talvisel eksamisessioonil ri igieksamiga 181 üliõpilast. Nagu 
viimastel aastatel ikka, olid ka sellel sessioonil parimad tulemused 
õigusteaduskonnal: keskmine hinne 4,73. Järgnesid kehakultuuri 
(4,56), ajaloo- (4,41) ja  filoloogiateaduskond (4,06).  õppeaja  vältel 
oli tublisti tegemist filoloogiateaduskonna üliõpilaste õppedistsipliini- 
ga, mis nähtus ka eksamitulemustes. Eesti filoloogide keskmine oli 
4,07, žurnalistikaüiiõpilastel 4,0 ja vene filoloogidel 3,72.

Silmapaistvalt hästi vastasid eksamil Merike Arva' (psühholoogia 
IV k.), Silvia Rentel (inglise fil. IV k.), Piret Türk (saksa fil. IVk.) 
ning Evi Burmeister, Heli Heinaste, Vilve Kalda, Ülle Liitoja, Marika 
Jürioja, Terje Plaado, Heli Rajasalu, Aita Reins, Lia Roosmaa ja Me
rike Vent õigusteaduskonnast. Kahju, et mõne teaduskonna esindajad 
ei leidnud võimalust eksamikomisjoni tööst osa võtta.

õppevaheajal olid kursuse õppejõud üleliidulisel seminarnõupidami 
sel Minskis, kus kuuldi-nähti palju kasulikku ja huvitavat.

ANTS ALT, 
kursuse juhataja

Linna kunstimuuseumis
saab näha alates 9. veebruarist baltisaksa kunsti näitust. Eksponeeri 
tud on ka ülikooli kunagise joonistuskooli (1803— 1893) õppejõudude 
K. A. Senffi, A. M. Hageni, W. Fr. Krügeri jt. maale, joonistusi ja  
gravüüre. Näitus pakub tänasele tartlasele kindlasti sügavat huvi, sest 
võimaldab tutvuda kodulinna XIX sajandi kultuurilooga. Välja on 
pandud ka  ülikooli hoonete ehitaja J. W. Krause joonistused.

ja et leiduks õppejõude, kes neid 
juhiksid ülikooli ajalooga tegele
ma (misel), sest kui on pärandada, 
siis peavad ju ka pärijad olema. 
Siis ei piirdu ka teaduskonnad üli
kooli juubeli puhul teaduskonna- 
üritustel ainult tagasihoidliku 
märkusega «pühendatud ülikooli 
juubelile», kus sisuliselt ei ole pea
le sissejuhatava sõnavõtu ülikooli 
ajaloost sõnakestki.

О  Et ülikooli ajaloo muuseum 
saaks soodsad tingimused: lahtise 
tee remondi alustamiseks, vajalikud 
koosseisud ja ametkondliku m uu
seumi staatuse, et kõik kateedrid, 
õppejõud, ülikooli endised ja prae
gused liikmed aitaksid eksoonaate 
annetada ja  üle anda, et muuseumi 
ekspositsioon võimalikult kiiresti 
avataks ja  et algaks Toome ruum i: 
de restaureerimine.

О  Et ülikooli kõik planeeritud 
väljaanded ilmuksid ettenähtud 
ajal, s. t. ülikooli ajaloo ilmumine 
oleks meie igaühe ja kõigi ühisasi, 
ning et suureks juubeliks oleks üli

kooli ajalugu jäädvus ta tud  mitu 
ainult paberile, vaid ka monumen
taalselt teadlaste memoriaalina 
Toomemäe jalamil.

Teie ettepanekud meie ajalehe 
toimetusele?

Kõigepealt ütlen soojad tänusõ 
nad toimetusele, et seni on ülikooli 
ajaloo komisjoniga hea koostöö ol
nud, Tudengitele on kindlasti huvi 
pakkunud rubriik «Olnust», mida 
võiks jätkata. Pidevalt peaks hak
kama ilmuma informatsioon juubeli 
ettevalmistamisest.  P raegu  alusta 
vad tegevust ülikooli juubeli alako 
misjonid, peakomisjon on pidanud 
juba kolm istungit.  Ka teiste kõrg 
koolide ajalehtedega võiks Vaheta
da ülikooli ajaloo ja  juubeliga seo
tud materjale. Kas ei võiks meie le
hes olla ka üks nurgake juubelt- 
tähtpäevade kalendrina (eelteate 
korras), et lehelugeja end juba 
orienteeriks (teinekord saaks tea- 
duskondki õigeaegselt hoiatuse!) 
nimeka teadlase juubelitähtpäevale.



Õppetöö tulemuste hindamisest: näitajad
jja  nende interpreteerimine

HEI KI  MÜÜR

Hiljuti lõppes järjekordne eksa
misessioon. Sügissemestri tulemusi 
vaagitakse põhjalikult TRÜ ja tea
duskondade nõukogudes, dekanaa-

n end es^ tpp va^o rnad ^^rp M ii^p^k ^ '  mi alusel koondhinnangute andmi- iga vabariigi kõrgkoolide õppe- millele aitas kaasa ka TRÜ vaba- 
ülikooli ühiskondlikud organisats i- seks Jne- edukusele koondhinnang (tabel 1). riigi keskmisest madalam tase. 
oonid kõicril mhtimistasarulpil Seega juhitakse näita jate  süstee- Seejuures ei sõltu Eesti NSV koht K o l m a n d a l  kohal tabelis 

Eksamisessiooni kui kõrgkooli m iSa kollektiive ja  töötajaid. On 15 liiduvabariigi hulgas antud ta- asub traditsiooniline nn. õppeeduku- 
põhitegevuse keskset sündm ust on 'Щ *  oluline e t  seda tehtaks või- belis mitte niivõrd meie vastava se näitaja mida seni peaaegu kõik- 
vnimaHk hinnata spIIp tnlpmnsi кя- malikult otstarbekalt, suunataks naita ja  hälbimisest ulelndulisest jal ja  alati on kasutatud oppe- 

mitmp4t«cTn4tP n ä i ta b fp  meid kõiki oma tööd sisuliselt eda- keskmisest, kuivõrd suurte liiduva- edukuse taseme ja dünaamika hin- 
ih i l  Ilmsplt tulph timniQfnria PL .  si viima ja viidaks miinimumini bariikide konkreetsetest keskmis- damiseks nii a jas  kui ruumis. Te- 
misessioon siiski чрНяупгН mitmp- võimalus seda formaalselt teha. test nä ita jatest ja  kohtadest.  Osa- gu on õppeedukuse väga  kõrge ül- 
tahulispks nähfnspks Pt mittp гя Eelöeldu kehtib ka kõrgkoolide neb ju Vene Föderatsioonile 57,9% distustasemega kvantiteedinäita- 
hnldnda «imflt S n f n h t  b h l n  ,4p* kohta, mille osa sotsiaalses ja  ma- ja Ukrainale 17,2% NSV Liidu jaga ,  mis tõepoolest teeb selge va- 
loomustava пя\\я\я  ягууяягЬ.чрстя janduslikus n ing teaduslik-tehnili- kõrgkoolide päevaste osakondade he: eristab kõik eksamid positiiv- 
o tsusU m aks õppeedukuse t^usu või ses progressis peab suurenema,_na- üliõpilaste üldkogumist,  Eesti sele hindele sooritanud tudengid 
languse määra üle või siis võrdle- S u seda ka asJa lõppenud korg- NSV-le aga  vaid 0,48%. (hinne ei ole sun  oluline) eksami
maks seda ruumis feri kõrtrknnli koolide töötajate üleliidulisel nou- Kuidas siis tuleb õppetöö tule- tel mitterahuldavaid saanutest või 
des fpadnskondadps рпя1яг!рП pidamisel rõhutati. On ilmne, et muste näitajaid interpreteerida, mil- sinna mitteilmunutest.  Selle näita- 

önnenm tspssi  tpadnslik..ks mhti- raskuskeskme ülekandmine kõrg- Hse kaalu ja tähendusega nad on ja  arvväärtuse poolest oli Eesti 
miseks on vaia pksamispssinnni koolide tegevuses õpetamise ja kas- ning mil määral sõltub kõrgkoo- NSV üleliidulisest keskmisest ma- 
kui õnDetöö tulemuste knkknvntpt vatamise kvaliteedile eeldab ka õp- : Ijš.t, õppijaist ja õpetajaist nende dalamal, liiduvabariikide hulgas 
hinna?;? ikkacri mitmptp näiifliatp petöö tulemuste m itm etahu lisem at ' muutmine? Eksamikohuslaste  hulk aga keskmisel positsioonil; TRÜ on 
„hil Spp tiilpnph vaifldnspst яияНя Ja komplekssemat hindamist,  kui on üliõpilaste üldarvust väiksem mõjustanud siin vabariigi keskmist 
pksamispssinnni kui knrnnllksnlih seda seni esikohal olnud nn. õppe- eelkõige akadeemilisel puhkusel ole- alanemise suunas. Tuleb ilmselt tõ- 
tuse eri asnpkfp pf edukuse näita ja  alusel teha oli või- vate .pikemaajaliste haigete ja deda, et nagu  vee peal püsimine 
matsiooni kaudu oaremfni suunata  ma,ik- noorte, emade vorra. Seega tabelis on ebapiisav iseloomustamaks uju- 
õonenrotsessi erinevaid k ü l^ f  Pretendeerimata mingil määral e s  i.m e s  e n a  märgitud suhtarvu misspordi taset,  nii on ka see «õp- 

N j iü f l i s fp  sfistppmil nn tn cräcimn täpsustatud näita jate  süsteemi vä i-  kui näita ja  arvväärtus juhtimisele peedukuse» näita ja  a insana eba- 
iu  neile nrnts-ssiiplp !я пйЫпчЫр" japakkumisele võib seni k a s u t a t u t e n i  allu, mistõttu pole ka põhjenda- esinduslik kajas tam a meie kõrg- 
mida nad kaTastavad T?atiH n i? ’ kriitiline hindamine anda selleks tud tema alusel, korgkoolide töö kooli põhilist töötulemust. 
tfliflfp tnstminp edaspidi siiski olulisi pidepunkte. , hindamine, rääkimata selle hinnan- Seetõttu on eriti h innatav  õppetöö 
ta ja te  tõstmine nmaamiskriteeriu An a |üüsj0b jeirtina võibki siinjuures g u kaalu võrdsustamisest teiste kvaliteeti iseloomustavate näitajate
mide seisusse suunab kollektiive ja p ^ j ^ a  huvi'NSV  Liidu k õ ig i.va- • näita jate  kaaluga. käsitamine võrdväärsetena tradit-
nema omaenda töö" kavandamisele" bariikide kõrgkoolide päevase õp- Seevastu tuleb t e i s t  näita ja t  siooniliste kvantiteedinäitajate kõr-
eelistama ia fnrss-prfma ' pevormi töötulemusi hõlmav näita- pidada küllaltki olulisek& ning korg- vai. Ainult eeskujulikult õppijate
npid яТпрИр jate V õrdlus, milleks oli meil v õ i-! koolis tehtava oppe- ja  kasvatustöö osatähtsuselt asus vabariik vaadel-
SKri -ыЕппЬкД ^alik  kasutada andmeid üle-eelmise tulemusi kajastavateks. Eksamile daval sessioonil NSV Liidu keskmi-

pii, n i ifp  kevadise eksamisessiooni tulemuste ilmunute hulk on eksamikohuslaste sel tasemel, vabariikide järjestuses
viiakse ellu INLKP Keskkomitee ja  kahta .1 ' üldarvust väiksem, .põhjusega ja  aga 6. kohal (m äärava üliõpilas-
19 innli 1Ч7Р^яПчЫ̂ Гтйяг,!1?и<̂ рряи • Viimases on eksamisessiooni tu- põhjuseta mitteilmunute võrra. Esi- kontingendiga Vene NFSV viie-
npprfmisp na ra ndamfsTst^ n f n V m T  ;lerausi Mnnätud 7 näitaja a r v v ä ä r -  mesel juhul o n : te.gu raviasutuse meeste osatähtsusega 8,1% asus
neertmise parandam isest ning ma- :gr ~j m äära tud iea  liiduva- õiendiga vormistatud lühiajalise 9. ..kohal). Kui kvantiteedinäitajate
jandamismehhanismi moju tugevda- Ьаг1;„ { j^ h t  ning kohapallide meh- haigestumisega; ei ole,,põhjust eel- osas asus TRÜ valdava lt,  allpool
kvaH teed°itõstm isse»  ^ o n ^ sp e V ttS  haanilise liitmise teel püütud anda : dada selle o lu lis t-er inevust kõrg- vabariigi keskmist, siis õppetöö
kvaliteedi tõstmisele», on seetõttu f . : koolide ja  vabariikide, kaupa (seda kõrgtaseme saavutamisele vabarii-
lgati mõistetavad plaani- ja  juhti- : , tuleb siis eraldi uurida),  mistõttu gis oleme andnud omapoolse posi-
misorganite  taotlused mitmesugus- CT' ê B”“ eOBnonKf “ J ^ nê en̂  see ei saaks olla õppetöö tulemusi tiivse panuse,
te k o o n d - ja  tingnaita ja te  tuletami- KaM 3a I977 7g yqe6tJbI- год Ташкент diferentseerivaks teguriks. Põhju- Eriti tun tav  on TRÜ panus Eesti
seks, põhjendatud naita jate  kogu- Минвуз УзССР, 1979. ................................................................. .....  •• • -  r ............ ...

ÕPPEEDUKUS 1977/78. ÕPPEAASTA KEVADISEL SESSIOONIL 
(päevane õppevorm)

Näitajad

üjс
> X

g ”3) S 3

^ EСОH и
>.*

1.
2.

Eksamikohuslaste osatähtsus üliõpilaste arvust 
Eksamile ilmunute osatähtsus eksamikohuslaste

96,8 95,0 14 2 96,1

3.
arvust
õppeedukus, s. o. kõik eksamid sooritanute osa
tähtsus eksamikohuslaste arvust 
Ainult «väga headele» sooritanute osatähtsus

98,7 98,5 11 5 96,5

4.
92,5 91,8 7 9 88,3

6.
eksamikohuslaste arvust < 
«Headele» ja «väga headele» sooritanute osa

9,0 9,0 G 10 19,1

6.
tähtsus eksamikohuslaste arvust
Ainult «rahuldavatele» sooritanute osatähtsus

31,4 32,1 4 12 36,4

7.
eksamikohuslaste arvust
«Mitterahuldavaid» saanute osatähtsus eksami

5,2 2.2 1 15 1,9

kohuslaste arvust 6,5 7,5 7 9 9,8

Vabariigi koht 6 65

seta mitteilmumine ,tuleneb e e sk ä t t .  NSV kõrgkoolide õppetöö kõige 
ettevalmistusest ja  kohusetundest,  kaalukama positiivse kvaliteedinäi- 
seega ka ebaregulaarsest jooksvast ta ja  kujundamisel: headele ja väga 
õppetööst ja  puudustest õppedistsip- headele õppijate kõrge osatähtsus 
liinis. (36,4%) aitas oluliselt kaasa va- 

. Saega kajastab  eksamile ilmunu- bariigi õppeedukuse sisulise kõrge 
te osatähtsuse näita ja  vaieldama- taseme saavutamisele , millega asu 
tult süstemaatil iselt tehtava õppe- sime liiduvabariikide hulgas 4. ko
ja kasvatustöö taset osakonnas, hai.
teaduskonnas, kõrgkoolis ja  väljen- Omanäoline pilt avaneb õppetöö
dab selle diferentseeritust. See näi- kvaliteedi madaltaset kajas tavatest
taja peegeldab pideva tagasisideme näitajatest.  Kolmemeeste vähesu-
puudumist seda enam, mida tuge- selt oli Eesti^NSV liiduvabariikide
vamate potentsiaalsete võimetega hulgas esikohal, milleks andis meel-
on õppijate kontingent.  Andekas diva panuse ka meie ülikool. Ju
looder ju rahuldavat saada  ja sti- meil ka rahuldavat niisama välja
pendiumist ilma jääda  ei riskeeri: ei panda ja  lausa teda eksamile
eksamile ilmumata jä ttes  on tal sa- saam a tuldi meil ka vähem. Mõis-
geli võimalus oma võlga ka sessi- tetavalt peab siis mitterahuldavaid
ooni sees likvideerida. Antud näi- saanuid olema mõnevõrra rohkem
taja  poolest oli Eesti NSV vaadel- ja seda koos nendega, kellele
daval sessioonil halvemate hulgas, märgit i  mitterahuldav dekanaadis

eksamile põhjuseta mitteilmumise 
eest.

Õppe- ja kasvatusprotsessi suu
namine ja täiustamine kõrgkoolis 
on keskendatud lõppeesmärgile — 
rahvamajanduse spetsialistiue va
jaduste järjest täielikumale ja täius
likumale rahuldamisele. Erialaselt 
ja  ühiskondlik-poliitiliselt tugevate 
spetsialis tide ettevalmistamine toi
mub sealjuures plaanilistes kvanti
tatiivsetes raamides. Kõrgkooli 
ülesanne on siin üliõpilaskontin- 
gendi parem komplekteerimine ja 
eelkõige väljalangevuse vähendami
ne. Lõppresultaadi seisukohalt 
on seega väga  oluliseks uuri
misobjektiks üliõpilaskontingendi 
liikumine, millise nähtuse erinevaid 
aspekte on samuti püütud mitmete 
näita jate  vahendusel hinnata.2

E s i m e s e  näita jana  tabelis 2 
esitatud välja langenute osatähtsus 
iseloomustab kõrgkooli ja tema kau
du kogu rahvam ajanduse kaotuse 
m äära  nimetatud protsessi tõttu. 
Ilmneb, et Eesti NSV on suutnud 
vaadeldaval perioodil oma esialg
set üliõpilaskontingenti teistest v a 
bariikidest halvemini säilitada ja 
seda TRÜ positiivsele panusele 
vaatam ata. Tegemist on kahtlema
ta väga olulise näita jaga, mis väl
jendab kõrgkooli tegevuse lõpptu
lemuse kvantitatiivset tahku. S a
mal ajal sõltub ta  oluliselt õppetöö 
kvaliteedinäitajäist,  hüppelati kõr
gusest,  millega on mõeldav ainult 
vastassuunaline seos. On huvitav, 
et" vabariigi suurimas kõrgkoolis 
TPI-s peeti möödunud õppeaasta 
suurimaks tööalaseks saavutuseks 
jus t väljalangevuse vähendamist — 
139 üliõpilase võrra, ja  seda 
0,8.%-lise • õppeedukuse languse 
taus tal kevadisel eksamisessioonil 
(ajaleht «Tallinna Polütehnik» 
14. 09. 1979;) .

Järgnevalt  iseoomustavad mitmed 
näita jad väljalangevuse struktuuri 
selle mõnede põhjuste (motiivide) 
kaupa. Väga kaalukas on siin tabe
li t e i n e  näitaja, mis kajastab  
väljalangemist vahetus seoses õp
petöö ebarahuldavate tulemustega. 
Olgugi et on tegu struktuurinäita- 
jaga  (on ka teisi taunitavaid väl
jalangemise motiive), kajastab see 
siiski ka kõrgkooli enda panust: 
kas ja  kuidas on suudetud üliõpi
lased süstemaatil isele tööle panna, 
selle alusel akadeemilist võlgnevust 
ja välja langevust vähendada. Ni
metatud näita ja  poolest kuulub 
Eesti NSV samuti halvemate liidu
vabariikide hulka.

(Jä rg  4. lk.)

2 Сравнительные показатели движе
ния контингента студентов в вузах сою- 
ных республик в 1977/78 учебном году, 
Ташкент, Минвуз УзССР, 1979.

Õppejõud 
pidasid nõu

Kuidas kirjutada õpikut, kus oleks 
arvesse võetud kaks kõige täh tsa 
mat keele omandamise komponen
ti: võime tunnetada  tundm atu t ja 
motivatsioon?

Kuidas kirjutada õpikut, mis on 
ette nähtud õppijate kolmele kate
gooriale: neile, kes vajavad kogu 
õpetamisprotsessi ranget juhtimist,  
osalist juhendamist, ja  neile, kes 
eelistavad täielikku vabadust, s. t. 
on võimelised töötama iseseisvalt?

Kuidas kirjutada õpikut, et see 
oleks kommunikatiivselt suunitle
tud, lingvistiliselt põhjendatud ja  
metoodiliselt täiuslik?

Neid ja teisi küsimusi arutati 
vabariigi kõrgkoolide vene keele õp
pejõudude seminaril 2 8 .-2 9 . jaa
nuaril. Seminari esimesel päeval

kuulati ära  7 ettekannet.
Prorektor V. Haamer rõhutas, 

et metoodika tänapäev nõuab kõi
kide kõnearenduse liikide tä iu s ta 
mist võimaldavate õppekomplekside 
koostamist, öp ik  ei tohi olla liialt 
pealesundiv, ta peab jä tm a õpeta
jale loomingulise töö võimalusi. 
Ülikooli kir jastusnõukogu esime
hena andis ta  õppejõududele — 
õpikute autoritele palju asjalikke 
näpunäiteid, mis puudutasid loo
mingulise puhkuse andmise võima
lusi, prospektide ja annotatsioonide 
arutelu, käsikirjade kirjastamiseks 
ettevalmistamist.

Vene keele metoodika kateedri 
juhataja  dots. A. Metsa ettekandest 
selgusid need üldised ja spetsiifili
sed nõuded, mis esitatakse vene 
keele õpikule, ta  analüüsis kommu
nikatiivsete kõnevajaduste sfääre ja 
kõneles mittefiloloogidele m ä ä ra 
tud õpikute kontseptsioonist.

Tema initsiatiivil viis kateeder

i  - Э в

JÜRI LAANE foto

läbi eksperimendi eri profiiliga 
spetsialistide kõnevajaduste vä lja 
selgitamiseks. See lubab õpetada 
üliõpilastele-mittefiloloogidele vene 
keelt sihikindlamalt. Nende ees on 
meil kõrgkoolides järgmised ees
märgid: osata suhelda peamistes 
kommunikatsioonisfäärides (profes- 
sionaalne-tööalane, sotsiaal-elu- 
kondlik, sotsiaal-kultuuriline jne.), 
lugeda erialast kirjandust, võtta 
vastu suulist kõnet ja  reageerida 
sellele adekvaatselt , om andada kir- 
javilumust ametliku stiili raames 
(kirjutada elulugu, tä i ta  ankeete, 
blankette, kviitungeid jne.).

A. S. Puškini nim. Vene Keele 
Instituudi vanem teaduslik töötaja 
A. Vassiljeva Moskvast puudutas 
oma ettekandes õpiku koha prob
leemi õppekompleksis ja  tänapäeva 
keeleõpetuse metoodika kaht nõuet 
(keele omandamise psühholingvis- 
tilise mehhanismi arengu iseärasu
sed ja  uute keele-kõnevahendite 
valdamise järjepidevuse valdamine)

Vene keele metoodika kateedri 
dots. E. Vassiltšenko esines e tte
kandega «Grammatilise materjali 
kirjelduse ja organiseerimise prin t
siibid õppevahendis». Ta märkis 
õigesti, et uusim metoodika ei ole 
loobunud grammatil istest teadm is
test. Asi on selles, et on muutunud 
grammatilise materjali esitamise 
viis. Üksikasjalisemalt peatus ta 
teadlikkuse printsiibil keele õpeta
misel ning struktuursetel situatsioo
nidel, mis kõige täpsemalt vastavad 
teadusliku mõtte loogikale.

Dots. H. Heiteri ettekanne oli 
pühendatud leksika valiku, esitami
se ja aktiviseerimise võtetele kõrg
kooliõpikus. Erilist tähelepanu pöö
ras ta  interferentsi probleemile, 
sest ‘/з kõigist vigadest tuleneb 
erinevustest kahe keele — emakee
le ja  õpetatava keele — süsteemi
des.

Kaks esinejat oli Tall inna P ed a 

googilisest Instituudist: A. David- 
jants  rääkis harju tuste  klassifitsee
rimisest vene keele õpetamisel ja 
P. Eslon — õppetekstide valiku 
kriteeriumidest ning nende paigu
tuste printsiipidest.

Sama sisukas ja tihe oli seminari 
teine päev, mil arutati  meedikutele, 
juristidele ja kehakultuurlastele e t 
tenähtud õpikute prospekte, tehti 
korrektiive õpikute koostamise pers
pektiivplaanis 1981.— 1985. aastani

ning arutati  muud.
Asjalik ja  kasulik nõupidamine 

andis õppejõududele häid ideid 
õpikute koostamiseks vene keele kui 
suhtlemisvahendi omandamiseks. 
Suhtlemine on aga Saint-Exuperi 
sõnade järgi «ainus luksus maa 
peal» Suhtlemisrõõmu ei või pii
rata, sellepärast valmivad ka õpi
kud tähtajaliselt .

KIIRA ALLIKMETS, 
VVÕMN-i aseesimees

J  ants oota!) lugejat
«Kõrvalised» RAT «Vanemuises»
Lauam eestel oli sedapuhku päris 

peenike päev: ainult suur taevakaart 
tuli lavapõhja üles seada. Ja kõik. 
Kuni rarnbini tum e tühi põrand. 
Vaataja ja Taeva vahele mahub 
vaid tants. Renee Eespere m uusika  
ja Ülo Vilimaa mõte. A inult väga  
suur m uusika ja väga suur mõte 
saavad Eestim aa suurim alt lavalt 
tühjuse pühkida. Luud jääb vaata
jale: mida võ tab , m ille jätab.

Võtke dialektika, arenemislugu. 
See tähendab ühte suurt Elu tae
vakaardi ees maas, puntras, võitle
mas — iseendaga, või mõne tund
matu osaga endast. Inim ene ja öö. 
Laps tähtede taustal. O tsija, leid
ja, hämmelduja. N agu kass portse
lanikaupluses. Seda tantsib Rufina  
Kozlova. Tema pilku ja peh
m ust . . .  M inge vaatama.

Dialektika  — sõna on kavalehelt. 
Seal on ka mõned K ristjan Raua 
söejoonistused, m illest õigupoolest 
sündiski ballett. On stseene, kus ta
jud, et Raua piltidesse on tõesõnalt 
elu puhutud, pilt on liikum a haka
nud.

Sõjakad naised. Robot naised pa- 
guneis. <rLehitsed moeajakirju: rõi

vastus otsekui relvastuks. N aised  
on hakanud m undreid ka n d m a ^  ü t
leb lavastaja. Sõ jastum ine murrab 
inim loomesse, nagu a a k s  kai jusse  
vägisi juuri. Kas mureneb kiv i või 
võidab loom ejõud vägivalla?

Vaatad etendust nagu ristsõna, 
ja iga taktiga  täitub ruut, lavapil- 
dist saab m õttepilt. Kuis mahub  
m õtteid taevakaardi ette  lavalel 
N äiteks viim ases balletis «Kodala- 
sed» tam m uvad ürglihtsais riideis 
esiisad ringiratast, ja nende käela
bad on alla pööratud. See on nen
de side Maaga. See on kõigi keeru
kate tungide sünd M aast. Lavasta
ja on tuhandeid märke tantsu  k ir
ju tanud, ja tants ootab lugejat.

TÕNU P EE TS, 
ajakirjanduse  /  k.



Kajar Pruul
Õied. Uks oie Tänane leht

Imre SUI

tLõolau lude turm. 
Aroom ide hurm. 
la  lillede kuld.
S u l ram m ukas m uld, 
sa, lihakas nurm.
Sea l all asub urm  
täis m ädaseid soid!»
O i õisi, õi oisi, si õioi!

Tänast lehte ei osta.
Tänases lehes on luuletused. 
Allusionistid  nihutavad edasi 
kastanite valgeid malendeid. 
M alelauda sööb puu-uss Rotatsioon. 
Laua kohal tiirutab sapiliblikas t 

‘ ' Of sett
kõik üheksa pead tuules kõikumas. 
O stetakse eilset lehte,

Silm. Kaks karjatust
«Kui hoolid, julged, jõuad, palun ole 
üksainus nähtam atu koljatsilm , 
et nagu vana sõnadeta film  
kõik sinus haarduks, m illel o ts i pole!
Sa  ole kuuna jahe, jõena niiske, 
sült, liha, lima, kriim uta briljanti 
Kui kuiva  kirge hõõgab iga kant, 
suud ärgu olgu m eeleheitekriiskeksh

«Aeglaselt küpsen ülbeks endasalgeks!
E i ehi (A ina ham m ustan ja  joon!) ' 
m u vikerkesta vikerkaarest kroon..
Saan nähtavaks ma, m uutund lubivalgeks!»

Enn Uus
Hommik

hom m ikune kohv on m ust
banaalsus 

ärgitav ja ärapeletavalt kuum  
voodilt kerkib püha lihtsam eelsust 
öõ on läinud kaasas asja tuum

hom m ikused näod on sünk apaatsus 
taunitava lt aina haigutab ka ruum  
hom m ikused näod on hinge staatus 
öõ on läinud jäänud päeva buum

Hügieen
aknaraam id eri värvi 
ku ltused  ja riitused  
sillu tiste  peal on pärgi 
v is t on jälle m atused

kajakate  jõudelärm is 
keldrites ja korrustel 
elanikud pesunööril 
m eri haiseb endiselt

s u g u la s e d  veavad m ärgi 
kaseoksi hatuseid  
tõm ban selga puhta särgi 
pärast võõraid m atuseid

*

läheb aeg ja tuleb teine 
tuleb eilsest parem  
läheb seegi ära juba  
rahvas vaid on arem

läheb arm ja tuleb teine 
ennasttä is n ing  hele 
jätab maha soolatüüka  
heidab asemele

Meelike Saarna
*

kulub hetki ja kohvi ja päevi ja leibu 
kulub riideid ja  raam atuid värve  
ham bapastat ja paberit lubjatud seinu  
puuhalge ja juukseid ja  närve

üha vähem  on valus ja rõõmus ja häbi 
üha vähem jääb enesest anda  
üha rohkem  võib ajada lih tsam alt läbi 
kulub laevu ja adrutud randa

Peeter Künstler
Talv

M a joonistan  jäätunud aknale 
üle külm alillede Su  nime 
ja  jä lg in , kuis tuhm ub see klaasile 
veetud märk, taastub lillede ime.

S iis  nende alt pilk rändab lumele  
m u’s neetult, nii neetult on pime, 
külm  värin kandub m u kehale, 
kõrvu hullutab hallalaul kime.

Ja uuesti kriibin m a kirmele 
kun i lill katab kriim ustuse . . .

Silja Kudisiimu joonistused

Kogu tarkus
TOSIN STSEENE

Tegelased: POEG 
EMA 
ISA

Laud, laual on raamatuid ja 
neli esimest ENE köidet

1. POEG, EMA.

POEG: Faradisatsioon, faroloogia
— käes! — farss: farss on lühike 
jämekoomiline olustikuline näidend, 
labasevõitu vodevill.' Ja m is on siis 
vodevill? Ema, mida tähendab vo
devill?
EMA: Vodevill?. Vaata entsüklopee
diast!
POEG: Ei siin ole m ing it vodevilli, 
v-täht on juba isa juures.
EMA: Isa  juures_. . .  m is siis, et isa 
iuures. Ma ütlen kohe, m is vode
vill on. Kas m itte põllum ajandu
sest?
POEG: Erna! sul oti ju tarkust ai
nult neli köidet: Teine pool on isa 
käes — mõlemad olete poolearUli- 
sed. Ja mina pendeldagu kahe va
het. et Jzõike kätte saada. Tüütu! 
EMA: Sa  too need neli en tsüklo
peediat isa poolt ära.
POEG: Isa ütleb, et too entsüklo
peediad ema poolt ära. N agu abi
elu ära lahutasite, läks tarkus ka 
nooleks. Ühte jama a 'a te  mõlemad. 
EMA: Mida tead sina elust, et ar
vustam a tuled. Isa on sul küll poo- 
learune, aga sina lõpela oma kool 
ära, et n iisam asuguseks ei saaks. 
Või tuled ema arvustam a! Kes sind  
üles kasvatanud on?

POEG: Isa arvab ka, et on m ind  
üksi üles ka sva 4anud. Kumb siis 
mulle viirastus, kum b teist meie pe
rekonnafotodel liigne on. Ja m is 
kooli lõpetamisse puutub, siis on 
koole lõpetanud ikka kogu tähesti
ku piires. Või arvad, et m ulle an
takse tunnistus märkusega: tunneb  
ainult poolt tähestikku.
FMA: Ah nii! Ma toon sulle ise 
ära need entsüklopeediad. Ehk saan  
kah täiearuliseks. E t poeg ema  
'ollakaks ei peaks. Kus su isa oma 
*oavõtit hoiab?
POEG: M ati a l l . . .

(E m a väljub.)

2. POEG.
POEG: Deemonlik fem iniinne pre- 
destinatsioon.

3. POEG, ISA .
(Isa  siseneb.)

ISA: Tere!
POEG: Tere isa!
ISA : Ma läksin siit juhusliku lt 
mööda, nägin, et L in d a . . .  su ema 
kiirustas kusagile. Tead poeg, ma 
m õtlesin, et m is su ema poolte en t
süklopeediatega teeb. Ma viin need 
neli ka enda juurde, siis on kom p
lekt. Seleta  emale asi ära ja tule 
õppima!
POEG: A ga ema j u . . .
ISA : Pole m idagi. Seleta  ära, ta 
saab aru. et see oli sinu huvides . . .  
hästi, m ul on kiire.
(Isa  väljub nelja entsüklopeediaga.)

4. POEG.
POEG: Fenomenaalne patriarhaal
ne pantaloone.

5. POEG, EMA.
(E m a siseneb nelja entsüklopee

diaga.)
EM A: Võta oma tarkus. E t ma 
enam  m ingitest isa tähtedest ei 
kuuleks. Saa targaks* p o ja ke . . .  kus 
esimesed köited on? Panid riiulisse 
või? Kus esimesed neli on?
POEG: Isa astus läbi, arvas, et 
kannab enda poole kokku tarkuse. 
E t m ul parem nagu õppida.
EM A: 'M ismoodi? Isa? Millal? 
POEG: N üüdsam a just.
EM A: Issand! M illine alatus! Jul
tunud! Ma ku tsun  m iilitsa sellele 
mehele, se lle le .
POEG: Ja tema kutsub sulle.
EMA: Vait! S inu  heaks tehakse  
kõike. E t sul parem oleks. Ja tema  
iriseb, tuleb arvustam a. Tahad ema  
hauda saata? Enia paneb elu kaalu
le. aga temale ei loe see midagi. 
M is sä tal need ära lasid viia? Öel
nud talle!
POEG: Mida?
EMA: Teadsid ise küll. Kas ma 
poodi läksin? Issand  kui juhm ! 
Su l on tõesti pool tarkust puudu. 
POEG: Kelle süü?
E M A : Kas ei jäta järele?! Kas sul 
on oma vanem ate vastu m ingit lu
gupidam ist?
POEG: On.
6.. EM A, IS A , (P O EG ).
(Isa  siseneb nelja entsüklopeedia
ga.)
ISA : Kus mu entsüklopeediad on? 
EM A: A h varas tuli! Kus tema ent
süklopeediad on! Sä h > siin  on su  
tarkus! Kus m inu oma on? Anna  
siia, röövel! E lu põletaja! Hooli 
lansest vähem alt!
ISA : A h mina olen alatu?! Mina  
röövel ja sina . inglike? Just sina  
peaksid oma lapsele mõtlema. S ina  
oled elu kihva keeranud. Fuuria! 
Ja varas.
EM A: M ina varas?! Kuulsid, poeg, 
m is su isa sinu ema kohta ütles? 
S inu  ema olevat elu hukka a :anud, 
sinu ema on nõid, nõia poeg oled, 
m u armas laps.
ISA : H üsteerik! Jäta laps rahule! 
EM A: Bandiit! Röövel-ükssllm !
(Isa  väljub nelja entsüklopeediaga.)
7. POEG, EMA.

EMA: Issand  jum al, m illine õudne 
inimene!
POEG: Ema, m is on kromosoom- 
garnituuri ploidsus?
EMA: M is sinul siin  öelda on?! S i
nu pärast rikun oma närve. Ja tu 
led veel arvustam a.
POEG: A ga  äkki sa vaatasid isa 
tähtedest vodevilli järele?
EM A: Ara tahab lam m utada närvi
süsteem i. Em a on tal ahastuse ää
rel, aga tema torkab nagu poots
haagi südam esse. Sa ei hooli üldse 
oma em ast!
POEG: Hoolin. Kui ema ei tea, lä
hen küsin isa käest, et ema rahule 
jätta.

EM A: H ästi, mu armas poegi Saa
gu  su tahtm ine! E t sul m inust hal
ba m älestust ei jääks. E t sa em a  
poolearuliseks ei peaks. Las jääk  
ema päris ilma. Tuleta siis mõni
kord meelde om a lollikest ema. 
(E m a väljub nelja entsüklopeedia
ga .)

8. POEG.
POEG: Miseraabel arlekiin. Oh lap
sepõlve, oh vanem aid!

9. IS A , (P O EG ).
(Isa  siseneb nelja  entsüklopeedia
ga .)
ISA : M u armas poeg, halvasti kuk
kus väljct see asi . . .  näotu . . .  an
na m ulle andeks! Jää parem ema  
juurde, ema on ikka ema. õ p i siin  
ja tule m ind vahel vaatam a . . .  
egas m idagi, m ul on kiire.

(Isa  vä ljub .)

10. POEG.
POEG: M illine lapsepõlv, millised 
vanemad!

11. POEG, E M A /
(E m a siseneb )

EM A: Korras. Võid isa juurde m in
na. Saa ruttu  targaks . . .  issandt 
M is need on?
POEG: Entsüklopeediad. S inu  või 
isa omad  — ei jõuagi jälgida. 
EMA: Kas isa tõi? N ii et ema jä l
le poole aruga.. Ja kum m a "poole
ga? Ma lih tsalt ei oska .enam. Üiie, 
pojake, m ida me peame tegema? 
POEG: Vahetage edasi m inu hü
vanguks. Pean ju hoolega õppima. 
EMA: M iks kõik niimoodi läheb?! 
Terve e lu { - '
POEG: Oota, ema', ma vaatan käh
ku mõned sõnad ära. Isa tuleb ju 
ba vahetama.

11. POEG, EM A, ISA .
(Isa  siseneb nelja entsüklopeedia
ga.)
ISA : Vabandage mind! Ma leidsin  
oma toas need neli köidet. Vist si
nu, Linda. Kuidas nad küll sinna  
sattusid?
EM A: Aitäh, Eduard! Võta omad  
ka tagasi! N ägin  neid järsku laual. 
POEG: Oodake nüüd, oodake vä
heke! M ul on veel sõnu vaadata.

12. EM A, IS A , POEG.
EM A: Is tu  hetkeks, Eduardi Ehk
soovid kohvi?
ISA : A itäh, Linda! Võiks nagu pi
sut.
EM A: Küll on ikka püüdm ist poisilt 
ISA : Jah, poisist saab v ist asja. 
EM A: N ii see aeg läheb, varsti on  
poiss suur j a . . .
ISA : Tõepoolest, n ii see läheb. 
M ärkam atult.
EM A: E ks m eiegi elu lähe.
ISA : Jah, eks ta kuidagi lähe. 
EMA: Elad nagu lesk siin. M õtled  
ja  kahetsed  . . .  ma võin sulle kõik 
andeks anda, Eduard, kõik. Ma ju  
tunnengi, et ilma sinuta oleks na
gu  pool m õistust läinud. Ah, rää
g in  rum alusi!
ISA : Linda, need pole rum alusedl 
Hoopis m ina pean sinu ees paljus
ki lootm a andestusele. Tühjaks on  
m u elu jäänud, Linda, olen ülearu
seks m uutunud sinuta, Linda, va
jan sind!
EM A: Kallis Eduard! Jää!
ISA : Oo, Linda!
POEG: Näe, ongi kogu tarkus.

Budapesti tõestus
Tal salaunistus on sõita Budapesti, 
kus kastan kohvikutes õitseb

P. Beier

Tal olid mõned sõbrad ungarla
sed. š

Nad sõitsid mööda Räköczi täna
vat üles. N ad läksid talle heliplaate 
ostma. «Palun, võtke, m ida soovi
te!» ütles müüja. M üüjale võ is ta 
juba ungari keeles vastata.

Öö läbi tilkus akna taga vihm.
Ta m agas ja vähkres. Voodi ees 

vedelesid tema kollased sussid.
Järgm isel õhtul külastasid nad 

Is tvän i tüdrukut. Anicska elas Pes
ti taga.

A nicskast m uutus■ tem as kõik.
M ida ma ütlen Istvänile.
Ta kritseldas Anicskale sedeli. 

Tule «N irvänasse».
Ikka  sadas vihma. Tagasi tulles 

ootasid nad kaua aedlinnaku bussi 
ja said märjaks. A llraudteejaamas

jõid nad autom aadist kuum a ka
kaod.

H om seks, oli ta kirjutanud. Kell 
kaheksa võib-olla. Tal läks ungari 
keelt nüüd väga vaja.

Tänan sind, ütles Anicska, kui 
tuli.

Ma sõidan varsti ära, ütles ta 
Anicskale. Anicskal langesid pikad  
juuksed. Orkester m ängis kord rõ
dul, kord all. Kui orkester vaikis, 
oli täiesti vaikne. A nicska rääkis 
vähe ja vaatas teda, kui ta Anics- 
kat ei vaadanud.

Järgm isel päeval ei läinud ta 
enam Istvänile külla.

öõsel istus ta Doonau treppidel 
ja kuulas. Kaldal üle tänava m än
g iti H ammond-orelit. K ohvikus põ
lesid punakad tuled.

öösel käis tunnitram m .
Ta ei m aganud sel ööl. Anicska

oli lubanud teda saatm a tulla.
Vaksalis ei olnud kedagi. In im e

sed kõndisid siia-sinna. R ong  väl
jus.

Tal õnnestus' sam a hotellituba  
uuesti üürida. Balatoni, m õtles ta. 
R ong jõudnuks ju s t Balatoni kanti.

«Anicska,» ütles ta. *
«Elu,» ütles Is tvan  ungari keeles. 

Ta oli Is tvänile  ise koju läinud. 
A nicska istus vaibal.

Õ htul kõndis ta Buda kohvikutes, 
õ h k  oli soojusest tihe.

Ta otsis, telefoniraam atus polnud  
Anicska perekonnanime.

õ llesaali ukse ette oli pudel pil
latud. Sees laulis seltskond ühte 
saksa laulukest. Ta nägi ju stku i 
A nicskat ■kõrvalsaali m eeste hulgas.

Jne.

Ta sõitis siiski Balatoni äärde, 
B udapestis on arm astus valu ta 
enese üksinduse pärast.



KONTINGENDI LIIKUMINE 1977/78. ÕPPEAASTAL 
(päevane õppevorm)

(Algus lk. 2) Oppetöötulemuste hindamisest...
Eriti halvaks näitajaks on diplo- . . . . . .  _ ,,.l t  , . . . .

mitõö kaitsmisel ja riigieksamite osatähtsus. See annab tunnistust tundmaõppimisest ja nõudlikkusest nejate laiemate migratsioonile sa-
sooritamisel v ä i j a l a n g e n u t e  üliõpilaste tegelike võimete vähesest noorematel kursustel; nii rahvama- muti objektiivsed piirid.

-----------------  -------  -------- --------  janduse kui ka noorte endi huvides
peaks minimaalselt paratamatu Küllaltki kaalukas on v i i e s  
väljalangemine aset leidma jus„ näitaja. Ta peegeldab teaduskon- 
seal. Selgituseks tuleb lisada, et da(je) kõrgkoolide tööd varem väl- 
yaadeldav õppeaasta oli meie uh- jalangenute kõrghariduse juurde 
Я.,.1? erakordne, tavaliselt on meil tagasitoom isel ja kajastab olulist 

riiklike eksamikomisjonide ees mit- reservi suurema hulga spetsialistide 
terahuldavaidI saanuid ca 5 k  va!- väljalaskmiseks (seda ka kaugõp- 
jalangenute uldarvust. pes). Kui dekanaatides on vajalik 

Tabeli n e l j a s  ja k u u e s  näi- informatsioon väijalangenute eda- 
taja iseloomustavad üliõpilaste lii- sise käekäigu kohta ning peetakse 
kumist kõrgkoolide vahel. Põhimõt- nendega mõne aasta tagant kon- 
teliselt tunnistatakse seda positiiv- takti, tulevad mitmedki neist pä- 
seks: väljalangenu jätkab haridus- rast oma vahepealsetest eluprob- 
teed teisal, ei lähe kõrgharidusele ja leemidest ülesaamist kõrgkooli ta- 
rahvamajandusele kaduma. Meie gasi. Juurdetulnud peaksid kompen- 
vabariik, kus 6 kõrgkooli erialad seerima senisest enam esmast väl
ja spetsiaalsused enamikus ei dub- jalangevust, siis põhjustab kujunev 
leeru, on siin jällegi viimasel ко- puhas väljalangevus kõrgkoolile ja 
hai. Valdav õppekeel seab ülemi- rahvamajandusele väiksema kahju,
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1. Väijalangenute osatähtsus üliõpilaste arvust 
õppeaasta algul 3,7 5,9 15 1 4,2

2. Edasijõudmatuse tõttu väijalangenute osatähtsus 
väijalangenute üldarvust 40,6 44,0 11 5 59.0

3. Diplomitöö kaitsmisel mitterahuldava saanute 
osatähtsus väijalangenute üldarvust 4,6 6,4 7 9 7,6

4. Teistesse kõrgkoolidesse üleläinute osatähtsus 
väijalangenute üldarvust 3.8 0,5 15 1 4,0

5. õppeaasta jooksul juurdetulnute suhe välja- 
langenutesse 19,0 9,9 13 3— 28,7

6. Teistest kõrgkoolidest ületulnute osatähtsus 
juurdetulnute üldarvus 21,9 2,3 15 1 18,9

7. Puhta väljalangevuse osa üliõpilaste arvust 
õppeaasta algul 3,0 5,3 15 1 2,9

Vabariigi koht 15 21

võimaldab ellu saata rohkem spet
sialiste.

Meie vabariigi kõrgkoolide õppe
töö kvaliteedi näitajad on head. 
Loomulikult tuleks nende alusel se
nisest enam ka õppetöö üldisi tule
musi hinnata. Koondhinnangute 
andmisel tuleb lähtuda ikkagi kõrg
koolist olenevatest töötulemustest 
ja neid iseloomustavatest näitaja
test; eraldi tuleb põhjendada näi
tajatele antavad (võrdsed või eri
nevad) kaalud.

Tingimata tuleb taotleda üliõpi- 
laskontingendi võimalikku säilita
mist, selleks igati analüüsida .seda  
nähtust ja tema põhjuslikke seoseid. 
Sellekohaste näitajate objektiivne ja 
süstemaatiline kõrvutamine ergutab 
eri juhtimistasandeid sisulisem alt 
suunama kontingendi taastootmist, 
kasutama selleks kõiki reserve.

Jüri Marrani maalidest 
vanas kohvikus

Tänavu võib ülikooli vana kohvi
ku külasta ja  rõõmu tunda juba tei
se sisuka näituse üle: Rašid A li 
Akbari maalide näitus vahetus läi
nud laupäeval Jüri Marrani m aali
de ekspositsiooniga. K unstilise ta
sem e poolest võib käesolevat näi
tust pidada sündm useks Tartu vii
m aste aastate kunstielus. Järjekind
lale ja tähelepanelikule Tartu kuns
tinäituste külastajale pole Jüri M ar
rani nim i tundm atu  — ta esineb 
oma töödega alates 1965. aastast, 
kõnealune aga on tema esimene 
personaalnäitus. Selle korraldam i
ne ju s t ülikooli kohvikus on vägagi 
õigustatud: nagu bukletist lugeda 
võib ( bukleti ilm um ine ju s t näitu
se avam ise päevaks on meie näitu- 
seelus lausa suursündm us; suur tä 
nu kõigile, keltest tema ilm um ine  
sõltus!), on Jüri Marran lõpetanud  
1961. aastal TRU füüsikaosakonna  
n ing töötab füüsikaõpetajana Tartu 
Kaugõppekeskkoolis. M aalim ist õp
pis ta aastail 1963— 1967 Erich 
A rraku ateljees Tartus.

Vaataja leiab kohvikus 32 maali 
aastatest 1974—79, m ille valim ine 
paljude enam -vähem  võrdselt hea- 
tasem eliste tööde hulgast polnud  

. sugug i kerge. Peam iselt m õjutas 
valikut siiski ekspositsioonitingi- 
m uste spetsiifika  :— kohvik, mis 
ting is teemade kitsam a piiritletuse. 
Välja on pandud lillemaalid, na
tüürm ordid ja portreed. Esim esel 
pilgul tekib, m ulje, nagu oleks te
gem ist mõne pallaslase m aalidega
— Jüri M arrani vorm ikõnes on nii 
palju sarnast «Pallases» eriti 1930- 
ndatel aastatel viljeldud stiiliga, 
et tedq. võib õigusega pidada selle 
kooli traditsioonide järjekindlai
m aks järgijaks ja  — pole vist 
liialdus. — ka jätkajaks.

M arrani maalidele on iseloom u
lik kõrge, rafineeritud esteetiline  
kultuur  — vähim agi libastuseta es
tetism i sisukuse arvel. A sso tsia tsi
oonid nii pallaslaste kui ka m itm e
te kunstiajaloo suurm eistrite loo
m inguga, p in tslikäsitus ja vormi- 
võtted, koloriit, isikupära ja süntees 
vajaksid  käsitlem ist eraldi artiklis.

M õnigi vaataja kehitab ehk õlgu: 
mida kaasaegset saab olla pallasli- 
ku lt m aalitud lilledes, natüürm orti
des ja portreedes? Ei ole Jüri M ar
rani natüürm ortidel kaasaegse di
sainiga esemeid, pole siin ju  ka  
m ingeid erilisi kaasaegseid lille- 
sorte, portreedel ku ju ta tu  on aga  
peaaegu eranditult ebamoodne rõi
vas ja o lustikus  . . .

M inu arvates avaldub Jüri M ar
rani kaasaegsus ku ju ta tava  kaas
aegses tajum ises, tem a em otsio
naalses laadis, suhtum ises, n ing  
ju s t tänu sellele on need lillemaa- 
tid ja natüürm ordid, portreedest 
rääkimata, nüüdsem a sisuga  ja  s i
sukam ad ku i m õnedki pretensiooni
ka  pealkirjaga suurem õõtm elised f i 
guraalkom positsioonid.

P üüan seda arvam ust põhjenda
da. Pean silm as ku ju tava  kunsti 
spetsiifika t ja  nim elt: maaliteos 
koosneb ting liku lt kahest tasan
d is t — ku ju tavast ja  väljendavast 
( m itteku ju tavast) ,  ku ju tavad  on 
esem ed nende funktsionaalses tä
henduses ja seostes, väljendavad  
aga on esitatava kunstivahendid: 
kom positsioon, koloriit, rü tm , paigu
tus, proportsioon, kontuur jne. Vaa
tajale on ku ju ta tu  äratundm ine , sel

le tähenduse ja seoste avam ine põ
hiliselt intellektuaalne protsess, selle 
hindam ine, läbielamine aga em ot
sionaalne.

K unstnikul on oma tunnetuse  
avam iseks kaks teed: (1 ) esemete 
funktsionaalsete seoste üm berku
jundam ine või (2 ) esemete loom u
likest funktsionaalsetest seostest 
m ingi sub jektiivselt põhjendatud  
valiku tegem ine, aktsenteerim ine  
kunstilise kujutam ise vahenditega. 
Väljendusvahendite sihipärase ka
sutam isega võib kujuta tava le  anda 
sootuks uue tähenduse. Kunstilise, 
m ittekujutava, väljendusliku tasan
di suurem osatähtsus annab vaata
jale võim aluse kuju ta tava  sügava
m aks subjektiivseks läbielamiseks, 
loom ulikult eeldab see ka vaataja  
külla lt suurt kunstikogem ust.

Jüri Marrani maalide puhul peab 
märkim a m itteku ju tava  tasandi vä
ga  suurt osatähtsust, m is annab 
maalidele erilise m usikaalsuse (kõik  
nad ongi m aalitud m uusikat kuula
tes). Piltidel on m ingi eriline all
tekst, em otsionaalne taust. Vaada
ke näiteks tema kaht väikest krü- 
santeem im aali kohviku kam inasaa
lis. Kui lill oma tavalises tradit
sioonilises tähenduses assotsieerub  
rõõmu jms. positiivsega, siis need 
krüsanteem id m õjuvad pigem  kur
jakuulutavalt, ähvardav-vitaalselt. 
Kroonlehed, m aalitud nagu pursk
kaevust paiskuvad veejoad, asso t
sieeruvad m inul lihatoiduliste k isk
jate taimedega troopikast. Marrani 
lillemaalid tahaksid ju s tku i vihjata  
ilusas peituva kurjuse võim alikku
sele, sellal kui mõnedes teistes 
töödes näen ilu ähvardavat ohtu, 
ilu ka itsetust ja kaduvust.

E riti rikkad oma Sisult ja tähen
duselt oti m uidugi portreed ja port
reelised kom positsioonid. K uju ta ta
vad karakterid on avatud psühho
loogiliselt m eisterlikult, kom pro
m issitu  aususega, kuid küünilisu
sesse laskum ata ja moraliseeriva  
hoiakuta. Peenelt on avatud karak
terite keerukus. M arrani portreede 
inimesed on sissepoole pööratud, 
nad tahavad ja püüavad olla sule
tud, on näha valusate kogem uste  
kibedust, saatusega leppimist, illu
sioonide ja lootuste hääbum ist, 
kuid kunstn iku l on nad psühholoo
giliselt lõpetatud ja poetiseeritud  
Jüri M arrani maale iseloom ustabki 
minu meelest rafineeritult esitatud  
traagilisuseni u latuv valulisus, kõr 
ge, kom prom issitu lt em otsionaalne  
pinge.

Lubatud aialeheruum kahjuks ei 
võimalda neid arutlusi jätkata, lõ 
petan lootusega, et see teema veel 
käsitlem ist leiab, sest seda ta k ind 
lasti väärib.

N äituse kordam inekule on palju  
kaasa aidanud vanam eister A lfred  
Kongo, kes tööde oskusliku  valiku  
ja m aitseka paigutusega lõi kohvi
ku  m iljööga sobiva terviku, kus  
iga maal pääseb m õjule, aga kõik  
koos täiendavad üksteist, andes 
tervikliku lt edasi kunstn iku  väga  
isikupärast maailm ataju.

TONU R A N D LA , 
ajaloo-osakonna

kaugõppediplom and

Jaanuri- 
spordi

Kui õige paneks lõuendi üles ja 
katsuks maalida. Tahaks teha ühe 
portree. Portree jaanuarist. Vaatan 
abiotsivalt värvipottide poole, kuid 
leian, et põhivärv peitub siiski 
lõuendis endas. Valge! Lisan veidi 
sinist ja kollast, et tabada lume 
tulikülma ilu. Aga vaevalt et kaht- 
kümmend viit miinuskraadi mul 
lõuendil elama panna õnnestub. 
Aga see pole ka eesmärk omaette. 
Tähtis on hoopis, et nüüd kaks 
rööpselt jooksvat joonekest hästi 
välja tuleksid. Võtan nende jaoks 
veidi õrnsinist ning tõmban üle 
lõuendi. Nii, suusajäljed, jaanuari 
näopildi tähtsamaid tunnusjooni 
on õnnelikult paika pandud. Aga 
edasi. Edasi viib vaid fantaasia
lend, sest inimfiguurid pole kuna
gi mu tugev külg olnud Niimoodi 
saab suusarada endale tallaja ühe 
väsinud ja närvilise olemisega isi
ku näol. Et tegu sessikütkeist va
banenud tudengiga on, ei tasunud 
vist mainimise vaeva.

Ka teistsuguseid mehetegusid 
pakkus aasta esimene kuu suusa
rajal. Võib julgesti öelda, et terve 
jaanuari elasid tippmehed otsaga  
veebruaris, silme ees olümpia. 
Murdmaasuusatajad avasid värava 
sinna veebruari alguses katsevõist
lusega Krasnogorskis, kahevõistle-

Т РВЯ & 1

jad Bakurianis. Viimane jõukatsu
mine Gruusia talispordikeskuses 
tõi ammustele lootustele soovitud 
tulemuse. TRÜ tudeng Fjodor Kolt
šin võitis ning arvati Lake Placi- 
disse sõitvasse Liidu koondisse.

Olümpia — see sõnake tõi jaa
nuarikuu värvigammasse tumeda
maid toone. See sõna «olümpia» 
on läbi aegade olnud peaaegu sü
nonüümiks sõnale «püha». Nüüd 
ripub suviste olümpiamängude ja 
üldse olümpialiikumise kohal küsi
märk. Tahaks aga väga loota, et 
küsimus saab vastuse ja et see 
vastus oleks Moskva olümpiamän
gude õnnestumine.

Mis veel? Vaatan tühjenema hak
kavaid värvipotte. Tudengi spordi
tegemised? Ilmselt viis need sess 
ia vaheaeg, nii et jäi aega vahel 
harva teleri ette või lehe spordi- 
nurga jaoks. Tulevad «võmma» 
tunnid, kuhu eriti minna ei taheta, 
jätkub ülikooli spartakiaad.

Jaanuaris oli küllaga võistlemisi 
spordisaalideski. Korvpallitüdru- 
kud said kodulinnas peetud Liidu 
meistrivõistluste esiliiga turniiril 
mängides 7,— 12. kohani nelja või
du kõrval ühe kaotusegi. Salamisi 
loodetud kõrgliigakoht jääb oota
ma järgmist turniiri. Eesti meistri-

uudis 0 sport о uudis

O  Nädalavahetusel peeti Käärikul Eesti NSV meistrivõistlused 
murdmaasuusatamises. Ülikoolile tuli neli autasu, neist kolm kuldsed 
ja üks pronksist. Naiste 5 km oli võitja Pille Paal, meeste 15 km sai 
pronksi Tõnu Sirel, millele lisas kulla 4 x 1 0  km teatesuusatamises 
«Jõu» meeskond. Esikohale tuli ka Anu Tull «Jõu» naiskonnast 
4X 5  km.

Q  Käärikul toimusid ka TRÜ töötajate talimängud. Osales ligi 100 
suusatajat 10 võistkonnas. Võisteldi 8 vanuseklassis. Külma ilma tõttu 
( —25 °C) jäid teatesõidud ära. Võitjad: naised. I grupis 3 km 1. Ann 
Tamm arstit.;- mehed I grupis 5 km 1. Mati Alaver KKT, II grupis
5 km 1. Mati Salundi admin. Võistkonnad järjestusid: 1. KKT — 14 p.,
2. matemaatikat. — 18 p., 3. arstit. — 20 p.

О  20.—21. veebruaril peetakse ülikooli spartakiaad suusatamises. 
Lähe antakse lauluväljaku juures esimesel päeval kell 15, teisel 
kell 16. 20. veebruaril sõidavad naised 5 km ja mehed 10 km.
21. veebruaril kavas teatesuusatamine (naised 4 x 3  km, mehed 
4 X 5  km). Teatevõistkondade arv pole piiratud.

О  17. veebruaril toimub suusamatk Kääriku—Tartu. Ülikooli admi
nistratsiooni eestvedamisel saab 1. märtsil teoks Tartu—Kääriku suu
samatk. Tasuks mõelda!

RAIVO LOTT

Ülikooli meistrivõistlused
Tänavune sisehooaeg on ülikooli kergejõustiklastel olnud tegude

rohke. Eelkõige tuleks märkida võitu Moskva Riikliku Ülikooli 225. 
aastapäevale pühendatud kaheksa ülikooli matšil. Seljataha jäeti 
Moskva, Bratislava, Leningradi, Berliini, Riia ja Tbilisi ülikoolide 
võistkonnad. Meie tublimad olid Tiina Torop, Maie Kalle, Iile Kukk, 
Gennadi Organov ja Jaroslav Savka.

Järgmise tähtsama üritusena seisavad ees TRÜ sisemeistrivõistlused
2 1 .—22. veebruaril. Selgitatakse ülikooli sisemeistrid ja parimad 
võistkonnad. Iga teaduskond esineb ühe võistkonnana v. a. KKT, kus 
iga kursus moodustab võistkonna. Kui tunamullu heitles matemaatika
teaduskond esikoha pärast, kaotades tollasele KKT III 0,5 punktiga, 
siis mullu olid nad kindlalt viimasel, 14. kohal. Mullu aga tõusis tei
seks tunamulluselt eelviimaselt kohalt arstiteaduskond. Seega toob 
iga aasta muutusi ja üllatajaid. Mullune võistkondlik võitja KKT I 
on ka tänavu valmistunud tiitlit kaitsma. Mullustest üksikalade võit
jast ei saa oma tiitlit kaitsma ainsana ilmselt ülikooli rekordiomanik 
teivashüppes Villem Savvi, kes kevadel lõpetas ülikooli ja asus tööle 
Tallinna. Võistlused algavad nii 21. kui 22. veebruaril kell 17. Eelre
gistreerimist ei toimu. Teadmiseks teaduskondade spordiorganisaato- 
reile — juhendi saab spordiklubist. Võistlustele järgneb õhtul ülikooli 
kergejõustiklaste majas ka pidulik lõpetamine koos vastlapäeva tähis
tamisega. Ootame olümpia-aastal rohket osavõttu!

MÄRT SINIVEE

võistlustel pingpongis korjas meda
leid KKT IV kursuse tudeng Elmo 
Kivits. Üksikmängu finaalis tulr 
napp 1:3 kaotus kauaselt konkuren
dilt Rein Lindmäelt. NSV Liidu 
meistrivõistlustel tuli Elmol aga  
veel kooliraha maksta: 30. koht.

Nii, värvipotid on tühjad, lõuend 
kirju. Sija sai visandatud jaanuar 
nagu mälupiit ta parajasti tagasi 
tõi.

RAIVO LOTT

Repliik

«Mujalttulnutest»
Ettevalmistusosakond alustas- 

detsembris 150 kuulajaga (esinda
tud peaaegu kõik erialad, puudusid 
ainult inglise filoloogid ja füüsi
kud). Olime koos käinud juba üle 
kuu, kui sai teoks meie esimene 
ühisüritus: peoõhtu ülikooli uues 
kohvikus. Eeskavade nuputamise ja 
esitamisega võtsid peo korraldami
sest võrdselt osa kõik nullkursus- 
lased. Püüdsime anda oma parima 
Paraku pole aga peaaegu kellelgi 
olnud veel tõsisemaid kokkupuu
teid ei tulevase eriala ega ülikooli 
eluga üldse. Seetõttu kajastasid 
kavad kas elu vahetult enne null- 
kursust või meeldivalt ülepakutud 
oluproosat Pälsoni 23 ühiselamus 
ning retsepte raskuste võitmiseks 
Palju oli meenutusi vastuvõtuvest- 
lustelt, kus kõigil oli tulnud oma 
intelligentsust tõestada. Suurem 
osa õhtust kulus muidugi tantsule 
Arvatavasti _ said kõik hea tuju 
ning meeldiva meenutuse kaasa. 
Seda tumestab siiski üks tõik: ni 
melt võttis meie peoõhtust osa 
suhteliselt palju «väliskülalisi» 
üliõpilaste hulgast ja eriti väljasi 
poolt ülikooli. Iseenesest kena hu
vi, kui poleks juures olnud teatavat 
alatooni, mis ei lasknud paaril tu 
dengil kuidagi seisusevahel unus
tada ning eriti just tagauksest sis 
setulnud külalistel õhtut heatahtli 
ku pilguga jälgida. Esimestest võib 
veel aru .saada, kuid ülejäänud 
«mujalttulnute» hoolimatu üleoleku 
rõhutamine jääb küll mõistmatuks. 
Ei tahaks kuidagi süvendada tekki
nud lõhet, kuid viisakalt vaikida 
pole vist ka mõtet.

Mis siis sundis neid ainult suure 
annuse põlgusega varustatud ini
mesi tagaukse kaudu sellele õhtule 
trügima?

Võib-olla jäänuks ebakõla ole
mata, kui peole oleksid saanud tões
ti ainult need, kellel oli ette näida
ta kutse? EHA MARKS, 

žurnalistika EO

Vil is t laskol lokvium
ÜTÜ orientalistikaringi vilist- 

laskollokvium toimub laupäeval, 
J6. veebruaril kell 12 keemiahoone 
ringauditooriumis ja pühapäeval,
17. veebruaril kell 11 keemiahoone 
aud. 320. Esinevad dots. P. Nur- 
mekund, dots. P. Tulviste, M. Hel
me, R. Helme, J. Kaplinski, T. Kul- 
mar, L. Mäll, P. Volkonski, U. Ma
sing, I. Luhaäär. Osavõtt vaba.

Klubi ü r i t used
LENINGRADI MNT. 25 

KOHVIKUS
Laupäeval, 16. veebruaril kell 20 

DISKOTANTSUD 
(demonstratsloonesinemlne ja dis
kotantsude õppimine).

Pühapäeval, 17. veebruaril kell 
20 «Wellfilm stuudio» «Palat 207». 
Disko,

Toimetaja V. SOOTAK

Afalehe «TRO» toimetus« aadresc: 202400 Tarte. ülikooli t. 1«. TRO, ruum SO*, tel. S41-2I/253. Hans Heidemann! nim. trükikoja trükk. Tartu, Ülikooli 17/1*. 111. Oksiknambri hind 2 kop.
m  Teliim. nr. 683. MB-01455.
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EKP  TRü komitee, TRü rektoraadi, ELKNü TRü kom itee  ja TRü am etiüh ingukom itee  häälekandja
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TUDENGITE OMA KANDIDAAT
Seekordsed ENSV Ülemnõukogu 

valimised on meile, TRÜ üliõpilas
tele, pisut erilised selle poolest, et 
meil on üles seatud saadikukandi
daat ka eneste hulgast — arstitea
duskonna IV kursuse üliõpilane 
RIIVO KOTKAS. Et tudengist 
saadikukandidaat vabariigi kõrgei
masse võimuorganisse on suhteli
se lt haruldane nähtus, siis võib tek
kida küsimus (eriti asjaosalisel en
dal), miks just tema. Kui prooviks 
Õige põhjendada?

Esiteks, Riivo on arstiteaduskon
na üliõpilane. Et aga arstiteadus
kond moodustab umbes kolmandiku 
TRÜ üliõpilaste koguarvust, siis 
peabki ju olema loogiline, et tu
dengist saadikukandidaat on ka 
suurimast teaduskonnast.

Kohtumisel valijatega Hans Hei
demanni nim. trükikojas ja Tartu II 
eriinternaatkoolis on saadikukan
didaadile kurdetud murede hulgas 
esikohal olnud majanduslikku, ol
melist laadi mured (ruumipuudus 
jne.). ELKNÜ TRÜ komitee olme- 
sektori juhatajana on Riivol vahest 
rohkem kui mõnel teisel tudengil 
kogemusi seesuguste asjadega te
gelemisel.

Juhan Smuul oma «Kirjades Sõ
gedate külast» jagab inimesi elu 
rentnikeks ja elu peremeesteks. Sel
ge, et saadifcud peaksid elu pere
meeste hulka kuuluma. Riivo poolt 
juhitav olmesektor aga põrkab iga 
päev kokku peremehetunde puudu
misega. Riivo arvates ei ole olme- 
sektori põhiülesandeks siiski muuta 
meie ühiselamud ja nende sisustus 
lollikindlaks, panna televiisor kappi 
luku taha ja asendada puumööbel

metalliga. Olmesektor peaks tegele
ma peremehetunde kasvatamisega. 
Ainult et täiskasvanud inimeste 
ümberkasvatamine on äärmiselt tä
namatu, lootusetule lähedane 
am et. . .  Peremehetundetus saab 
Riivo arvates alguse kusagilt kooli
põlvest. Lasteaialapsed tahavad 
kõike veel Ise teha, kui mängitak
se, leiab Igaüks endale tegevust. 
Koolis kiputakse kõike õpilaste eest 
ära otsustama ja isegi ära tegema, 
õpetajatel peaks olema rohkem 
suunav, mitte täidesaatev roll. Üli
kooli huvialaloengudki kõrbevad 
põhja just selle pärast, et kõik ta
havad olla saaja rollis. Aga keegi 
peab ju andma k a . . .  Kui pereme
hetundest veel rääkida, siis peope- 
remehena olen teda ise näinud. See 
oli Sangastes, kui ülikooli komso
molikomitee viimati oma nääripidu 
pidas. Peoperemehe postile polnud 
Riivot otseselt keegi palunud, ent 
ta lihtsalt kujunes selleks. Teda 
jätkus kõikjale: kööki verivorste 
praadima, vajalikke asju lauale ja 
mittevajalikke laualt ära tassima 
ning kui aega üle jäi, siis tantsu
põrandale ka veel. On kohe olemas 
üks eriliselt hea liik inimesi, kes 
alati ise teavad, mida parasjagu 
vaja teha on ning kes on vahel val
mis natukene ennast ohverdama, et 
nääripidu vähemalt teistelegi liht
salt lõbus pidu oleks. Sedasorti ini
mesi vist nimetataksegi elu pere
meesteks.

Sellest, mida üks saadik õigupoo
lest tegema peab, Riivol veel täit 
ettekujutust pole. Aga ega vette 
hüppamata ujuma ei õpi. Ülemnõu
kogusse lihtsalt kätt tõstma minna

Ülikooli komsomolisekretär Madis Kallion ja ENSV Ülemnõukogu saadikukandidaat Riivo Kotkas 
valimiseelsel koosolekul aulas. KALJO RAUA foto

pole Riivol küll kavas. Kui juba 
usaldati niisugune kohustus, siis 
tuleb seda usaldust püüda ka õi
gustada.

Kõige lõpuks tuleb pähe veel 
üks ehttudenglik mõttevigur: ei 
tea, mis tunne õppejõul peaks ka 
olema, kui eksamil tuleb talle vas

tama mitte lihtsalt üliõpilane, vaid 
ENSV Ülemnõukogu saadik?

RIINA MAASING

NÕUKOGUDE ARMEE JA SÕJALAEVASTIKU AASTAPÄEVAKS

Sündinud lahinguis

Nõukogude armee ja sõjalaevas- meje sõjamehed läbi Suures Isa-

tiku päevale annavad tänavu erili- maasõjas. Sõjajärgseil aastail on
se ilme V. I. Lenini 110. sünni- ]älkunud relvajõudude teaduslik- 
aastapäev ja 35 aasta möödumine täius, umIne armee sBjall.

Suure Isamaasõja lõpust. Uut tõu- и  vä|ja6ppe areneraine. 
pi armee looja oli V. I. Lenin. Veel
enne selle moodustamist olid teada Saabuva tähtpäeva puhul heitkem
vaenlased, kelle vastu võitlema ha- korraks pilk ka ülikoolis tehtavale
kata tuleb. Noort' Nõukogude Ve- sõjalis-patriootilisele kasvatustööle,
nemaad ähvardasid 14 imperialist- See on sisukas ja huvitav. Uliõpila-
likku riiki ja kontrrevolutsionäärid. sed korraldavad matku revolutsioo-
Otsustava löögi saksa agressoreile nilistesse paikadesse, kohtumisi sõ-

andis uus armee kirdes, Narva ja javeteranidega, võtavad osa riigi-

Pihkva all veebruari teisel poolel, kaitsekuust jne. Edukalt tegutseb
1918. aasta 23. veebruari peetakse matkaklubi «Patrioot», äsja jõuti
Punaarmee sünnipäevaks, vastava- tagasi järjekordselt talituriaadilt.

le dekreedile kirjutas alla V. I. Le- Kuid alati saab midagi paremini

nln. Karmidele Kodusõjaaastatele *e^a» midagi uut leida. Ka sõjalis-
järgnesid rasked lahingud ka hili- patriootilises kasvatustöös, 

sematel aastatel: 1929, 1938 ja 1939

Kaug-Idas, 1940 loodes valgesoom- Erupolkovnik
lastega. Raske katsumuse tegid A. VASS1LTŠENKO

ideoloogiaotsus

Õigusteaduskonnas
Ideoloogilise ja poliitilise kasva

tustöö kavandamisel käesolevaks 
õppeaastaks lähtus õigusteadus
konna parteiorganisatsioon NLKP 
Keskkomitee otsusest «Ideoloogia
töö ja poliitilise kasvatustöö edasi
sest parendamisest» ning juhindus 
EKP TRÜ komitee ja TRÜ nõu
kogu 29. juuni 1979. aasta otsusest 
ning selle täitmiseks kinnitatud 
abinõude plaanist.

Kõigepealt arutati parteiorgani
satsiooni üldkoosolekul juba möö
dunud õppeaasta lõpul ülalmärgi
tud otsused läbi ja määrati kind
laks õigusteaduskonna ees seisvad  
ülesanded nende elluviimiseks. Mida 
oleme möödunud semestri jooksul 
saavutanud?

Alustasime teadusliku töö plaa
nide läbivaatamisest ning täpsus
tamisest. Täiustasime filosoofilis- 
teoreetilise seminari ja keskastme 
seminari temaatikat. Nii võtsime fi- 
losoofilis-teoreetilise seminari plaa
ni sellised teemad nagu «Reaktsioo
nilisi suundi kaasaegses riigi ja õi
guse ajaloos» (dots. J. Jegorov), 
«Kaasaegsest kodanliku riigi ma
janduslikust alusest» (vanemõpe
taja E. Rahumaa). Hiljem täiusta
sime seminari veel teemaga «Rah
vamajanduse planeerimise ja ma
jandusliku mehhanismi täiustamise 
küsimusi» (prof. V. Türk). Semina
re on peetud regulaarselt igas 
kuus. Seminari juhatajaks on prof. 
A. Uustal. Ka keskastme seminar 
dots. J. Jegorovi juhendamisel on 
töötanud korrapäraselt. On aruta

tud selliseid teemasid nagu «NLKP 
Keskkomitee otsused ideoloogiakü- 
simustes», «Rahulik kooseksisteeri
mine erinevate süsteemidega riikide 
vahel ning ideoloogiline võitlus», 
«NSV Liidu sise- ja välispoliitika 
aktuaalseid küsimusi».

Olulist tähelepanu oleme pööra
nud üliõpilastele sise- ja välispolii
tiliste teadmiste jagamisel. Siin 
tuleb tunnustavalt märkida seda, et 
aluse töö korrapärasusele pani kur
susejuhendajate tunni sisseviimine 
tunniplaani. Sellega lahenes pollit- 
informatsiooni andmiseks vajaliku 
ruumi leidmise raske ülesanne.

Kursustel on toimunud igal kuul 
poliitinformatsioonid, kus on käsit
letud aktuaalseid välispoliitilisi kü
simusi, Iraani, Vietnami, Kam
puchea jt. maadega seotud prob
leeme. Neid on korraldanud ja suu
nanud kursusejuhendajad, kes ena
mikus on parteibüroo liikmed (dots. 
I. Orgo, dots. P. Kask, vanemõpe
tajad M. Ruus ja E. Rahumaa).

On valminud üliõpilaste kommu
nistliku kasvatuse uus kompleks- 
plaan. Selleks täiendati varasemaid 
plaane peaaegu kõikides alalõiku- 
des. Selle suure töö tegid büroo 
liikmed ja kõigi kursuste juhenda
jad. Plaani arutati parteibürool.

Oleme mõistnud vajadust pööra
ta pidevat tähelepanu ühiselamus 
tehtavale ideoloogilisele ja poliiti
lisele kasvatustööle. Sel õppeaastal 
oli suuri raskusi üliõpilaste maju
tamisega, sest vähenes teaduskon
nale eraldatud ühiselamukohtade

arv. Seetõttu tull majutamise küsi
must arutada bürool juba õppeaas- 
ta algul, samuti ka ühiselamunõu- 
kogu komplekteerimist jm. Eraldi 
arutas büroo 29. novembril kasva
tustööd, distsipliini ja näitagitat- 
siooni ühiselamus. Peeti vajalikuks 
tõhustada kasvatustööd. Selleks on 
koostatud .plaan, on esimesi tule
musi. On antud välja seinalehe nelf 
numbrit, välja pandud plakateid. 
Sellega ei saa piirduda. Korduvalt 
on tegeldud korra ja valve küsi
mustega, vajadusel on korra vastu 
eksijaid karistatud nõukogu või de
kaani korraldustega ja mõnda ka 
distsiplinaarkomisjoni poolt. Olu
kord ühiselamus on võrreldes eel
miste aastatega paranenud. Selles 
on suur osa ühiselamunõukogu esi
mehel, kommunist Mati Luukasel.

ÜPP atesteerimine toimus korra
päraselt. Atesteerimisel arvestasime 
rohkem kui varematel aastatel üli
õpilaste tegevust ühiskondlike üles
annete täitmisel ning esinemist lek
toritena, s. o. puhtideoloogilist tööd. 
Üliõpilased on lektorina esinenud 
RSR-i liinis, õppepraktikal ja me
netluspraktikal — kokku üle 200 
korra.

EKP TRÜ komitee 29. juuni
1979. aasta otsus kohustas aktivi
seerima ka õppejõudude loengulist 
tegevust, õppejõud on ühingu 
«Teadus» kaudu pidanud möödunud 
aastal 213 loengut. Rida õppejõude 
on lektoriteks marksismi-leninismi 
ülikoolis, mitmed tegelevad partei- 

(Järg 2 lk.)



Õppetulemuste hindamise metamorfoosid 
ehk kaugõpe viimasest esimeseks

Ülikooli ajalehe eelmises numb
ris käsitlesime õppetöö hindamiseks 
kasutatavate näitajate otstarbekust 
ja seda päevase õppevormi eksami
tulemuste alusel. Ilmnes, et õppe
töö tulemuste üldine hinnang ola- 
nes oluliselt sellest näitajaterin- 
gist, mida eksamisessioonide resul
taatide eri külgede avaldamiseks 
kasutatakse. Positiivsena tuleb tä
heldada taotlust eksamitulemusi 
mitmetahulisemalt arvestada, neile 
koondhinnangute andmisel tugineda 
seniste üksikute kvantitatiivsete 
näitajate kõrval ka üha laiemale 
õppetöö kvaliteedinäitajate ringile.

Eriti huvitavaks kujunes hinda- 
misprisma tahke nihutades ja  seda 
tervikuna avardades pilt eksami
sessiooni tulemustest kaugõppes. 
Analüüsimaterjalina kasutasime sa
mu allikaid, nagu eelmises artiklis 
päevast õppevormi iseloomustades 
ning lähtusime NSV Liidu kõigi 
vabariikide kõrgkoolide kaugõppe 
töötulemusi hõlmavast näitajate 
võrdlusest sama, üle-eelmise keva
de eksamisessiooni tulemuste kohta.

Tabelis 1 esimesena esitatud ek
samikohuslaste osatähtsus ei ole 
kõrgkoolide poolt mõjutatav suu
rus, mistõttu hindamisnäitaja rolli 
ta  ei sobi. Ilmneb, et meie vabarii
gis tervikuna on vajadus akadeemi
lise puhkuse järele (pikaajalise hai
guse, dekreetpuhkuse jm. tõttu) 
suhteliselt väiksem olnud; TRÜ 
vastava näitaja madalam arvväär- 
tus annab aga tunnistust ülikooli 
kaugõppe suhteliselt kõrgemast fe- 
miniseerumise astmest vabariigi 
kõrgkoolide üldtasemega võrreldes.

Huvitavaid järeldusi võimaldavad 
teha tabeli järgmised kaks näitajat 
ja nende omavaheline võrdlemine, 
õppe-eksamisessioonidest osa võt
ma ilmuvad meie vabariigi kõrg
koolide kaugõppijad suhteliselt ko
husetundlikumalt ja hästi, ülikool 
omakorda paistab siin Eesti NSV 
kõrgkoolide hulgas positiivsena sil
ma. Kuivõrd on tegu mitte ainult 
eksami-, vaid ka õppesessiooniga, 
siis kajastab eksamile ilmunute osa
tähtsuse näitaja kaugõppes (sama 
metoodika kohaselt arvutatuna na
gu päevases osakonnas) eelkõige 
nende osakaalu üldkogumis, kes 
tulid sessioonile ikkagi kontsentree
ritult antavaid teadmisi saama. Et 
see meie vabariigis just nii kipub 
olema, seda tõendab järgmine näi
taja. Elav tung saadavate teadmis

te järele on mõistagi hinnatav, sa
mal ajal annab see tunnistust ka 
sellest, et vajadus just sessioonil 
antavate teadmiste järele on suur.

Eeltoodust johtub samuti, et ek
samile ilmunute osatähtsuse näita
jal on päevases osakonnas ja 
kaugõppes nii oma mahult kui ka 
sisult vägagi erinev tähendus, mis
tõttu ka nende võrdlus formalisee- 
ritult, arvväärtuste kaudu oleks 
mõttetu. Seega eeldaks mõlema õp
pevormi asjatundlik juhtimine dife
rentseeritumat lähenemist näitajate 
konstrueerimisele, kasutamisele ja 
nende alusel töö hindamisele.

Ka kaugõppe õppeedukust on se
ni pea kõikjal ja alati hinnatud 
tabelis kolmandal kohal oleva 
traditsioonilise «õppeedukuse» näi
taja alusel. Selle küsitavat otstar
bekust sellise üldhinnnagu rollis 
käsitlesime eelmises artiklis. Selle 
kvantiteedinäitaja arvväärtus on 
Eesti NSV-s olnud liiduvabariikide 
hulgas üks madalamaid ja oli hal
vim ka käsitletava eksamisessiooni 
tulemuste alusel; TRÜ-d iseloomus
tab keskmisest veidi parem tase.

Kuivõrd õppe-eksamisessioonist 
osa võtma tullakse meil tõepoolest 
hästi, siis sellel foonil torkabki eri
ti silma väga madal kõiki eksameid 
sooritanute osatähtsus, mis moo
dustab sessioonile ilmunute hulgast 
vaid 42%. Kui lisada, et samal 
sessioonil ka mitterahuldavaid saa
nuid on meil suhteliselt vähe (v ii
mane näitaja tabelis, mis moodus
tab 8,1% sessioonile ilmunutest), 
siis selgub, et praktiliselt pooled 
sessioonile ilmunutest tulid eelkõi
ge õppesessioonile ning andsid sel
le kõrval ka enama või vähema osa 
sessioonile planeeritud eksamitest, 
eksamisessiooni tervikuna ettenäh
tud tähtajaks nad aga ei soorita
nud.

Probleem on kaalukas ja vaiel
damatult ka mitmetahuline. Ühelt 
poolt ei tee kaugõppijad sessiooni
le eelnevalt, semestri jooksul vaja
likul määral tööd ning seda nii 
objektiivsete, tööalaste ja perekond
like takistuste tõttu kui ka subjek
tiivsetel motiividel. Viimaseid võib 
tugevdada teadmine, et mõningates 
õppeainetes saadakse põhiline va
jalik materjal just sessioonil õppe
jõu heatasemelistest, kontsentreeri
tud loengutest, millest loodetakse 
piisavat ka eksami positiivsele hin
dele sooritamiseks. Ka õppejõududel

Tabel 1
Õppeedukus 1977/78. õppeaasta kevadisel eksamisessioonil 
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t. Eksamikohuslaste osatähtsus üliõpilaste ar
vust 94.4 97,1 4 12 93,5

2. Eksamile ilmunute osatähtsus eksamikohus
laste arvust 90,1 93,9 6 10 95,8

8. õppeedukus, s. o. kõik eksamid sooritanute 
osatähtsus eksamikohuslaste arvust 66,5 39,4 15 1 40,2

4. Ainult väga headele soofltanute osatähtsus 
eksamikohuslaste arvust 1.1 1,5 3 13 3,5

5. Headele ja väga headele sooritanute osatäht
sus eksamikohuslaste arvust 10.0 9,1 e 10 14,5

6. Ainult rahuldavatele sooritanute osatähtsus 
eksamikohuslaste arvust 16,0 1,5 1 15 1.5

7. Mitterahuldavaid saanute osatähtsus eksami
kohuslaste arvust 21,9 7,6 1 15 4,4

Vabariigi koht 1 76

HEI KI  M ÜÜ R
on reserve sisutihedate õppe- ja 
metoodiliste materjalide väljaand
miseks, millega kaasneks efektiivne 
tagasisidesüsteem (konsultatsioo
nid, kollokviumid, testid, kontroll
tööd jne.), tagamaks pakutava 
omandamist semestri vältel. Se- 
mestrisisese töö sisulised puudu
jäägid viivad ka formaalsetele ta
kistustele: mitmesuguseid labora
toorseid, praktilisi ja kontrolltöid 
tegemata, kollokviume sooritamata 
ei olegi võimalik eksamile minna.

Teiselt poolt tunnetavad kaugõp
pijad ka püstitatud nõudmiste kõr
get, päevase osakonnaga võrdset 
taset, mis realiseerituna ongi vii
nud kaugõppetöö suhteliselt kõrge
tele kvantitatiivsetele tulemustele. 
Ollakse teadlikud, et ka rahulda
vat hinnet niisama kergelt ei ole 
võimalik saada, ja eneses piisavalt 
kindel olemata ei minda seda ka 
proovima.

Ka kaugõppetöö kvaliteedi ise
loomustavaid näitajaid esitatakse 
antud võrdluses võrdväärseina ju
ba käsitletud kvantiteedinäitajate 
kõrval. Ainult eeskujulikult õppija
te osatähtsuselt oli Eesti NSV vaa
deldaval sessioonil parimate liidu
vabariikide hulgas; meist eespool 
asusid vaid Usbeki NSV ja Läti 
NSV, mõlemad viiemeeste osatäht
susega 1,7%. Siin on olulise panu
se andnud TRÜ, kus kaugõppes 
eeskujulikult õppijate osatähtsus 
eksamikohuslastest oli vabariigi 
keskmisest 2,3- korda kõrgem. Ka 
ülikooli kaugõppest on tulnud hul
galiselt kiitusega lõpetajaid, kaug
õppijad on andnud kaaluka täien
duse TRÜ üliõpilaste auhinnatöö- 
dele, omapoolse panuse aspirantuu
ri ja teadlaskaadri kujundamisele 
mitmetel erialadel.

Kõrgeks tuleb pidada väga hea
dele ja headele õppivate kaugõppi
jate osatähtsust ülikoolis — 14,5%, 
tänu millele vabariik tervikuna 
keskmise näitajaga 9,1% asus lii
duvabariikide hulgas selle näitaja 
osas küllaltki rahuldaval kuuendal 
kohal (esikohal oli Usbeki NSV 
12,5%-ga).

Eesti NSV kõrgkoolide kaugõp
pes on silmapaistvaid tulemusi õp
petöö kvaliteedi madaltaseme väl
timisel. Kolmemeeste ja mitterahul
davaid saanute vähesuselt on vaba
riik NSV Liidus kindlalt esikohal, 
sealjuures viimase näitaja puhul on 
suuri teeneid ülikoolil: kahemeeste 
osatähtsus moodustas meil 4,4% 
vabariigi keskmise 7,6% taustal.

Eeltoodust nähtusid Eesti NSV 
kõrgkoolide kaugõppetöö küllaltki 
kõrged kvalitatiivsed tulemused, 
mille tõttu ka tabelis 1 esitatud 
tinglik koondhinnang tõi meid lii
duvabariikide hulgas esikohale. Va
bariigi heade tulemuste saavutami
sel on TRÜ etendanud kaalukat 
positiivset osa: ülikooli kaugõppetöö 
kõik näitajad (isegi kvantitatiivsed, 
erinevalt päevasest õppevormist) 
on paremad vabariigi kõrgkoolide 
vastavatest keskmistest parameetri
test.

Saavutatut tuleb mõistagi kind
lustada. See eeldab järjekindlat or
ganisatsioonilist ja metoodilist 
tööd, kindlustamaks eelkõige kaug
õppetöö kvantitatiivset tahku ning 
suurendamaks selle kaudu rahva
majandusele antavat väljundit, 
lõpptulemust. Suureks probleemiks

Tabel t
Kontingendi liikumine 1977/78. õppeaastal 
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1. Väijalangenute osatähtsus üliõpilaste arvust 
õppeaasta algul 9,0 15,7 15 \ 10,2

2. Edasijõudmatuse tõttu väijalangenute osa
tähtsus väijalangenute üldarvust 56,2 55,4 8 8 78,7

3. Diplomitöö kaitsmisel mitterahuldava saa
nute osatähtsus välialangenute üldarvust 3,3 2,5 3 13 7,2

4. Teistesse kõrgkoolidesse üleläinute osatäht
sus väijalangenute üldarvust 33,8 13,4 15; 1 1,4

5. õppeaasta jooksul juurdetulnute suhe välja- 
langenutesse 4.4 1,3 li 5 5,8

6. Teistest kõrgkoolidest ületulnute osatähtsus 
juurdetulnute üldarvust 19,8 1,9 15 1

7. Puhata väljalangevuse osatähtsus üliõpilaste 
arvust õppeaasta algul 6,5 13,6 15 1 9,2

Vabariigi koht 15 33

on siin Eesti NSV kõrgkoolide 
kaugõppe kõrge üldine ja nn, pu
has väljalangevus, mistõttu oleme 
ka oma esialgset kontingenti suut
nud liiduvabariikidest kõige halve
mini säilitada (tabel 2).

Ka kaugõppe üliõpilaskontingendl 
liikumist on püütud liiduvabariiki
de lõikes mitmete näitajate abil hin
nata. Olgugi, et rahvamajanduse 
tööjõubilansis on kaugõppijad ar
vel oma põhitöökoha töötajaina, 
tähendab väljalangevus ka siin po
tentsiaalset kahju saamata jäävata 
spetsialistide näol. Selle kahju mää
ra kajastavad tabeli esimene ja 
viimane näitaja, mis annavad hal
va hinnangu Eesti NSV kõrgkoo
lidele; tänu just TRÜ enamvähem 
rahuldavale tööle kontingendi säi
litamisel ei ole vabariigi keskmiste 
näitajate arvväärtused veelgi hal
vemad.

Väljalangevuse struktuuris on 
esikohal väljalangevus edasijõud
matuse tõttu. Vabariigis tervikuna 
on selle tase võrdne NSV Liidu 
keskmisega, TRÜ-s aga tunduvalt 
kõrgem. Kuivõrd ülikoolis on ses
sioonidel mitterahuldavaid saanute 
osakaal suhteliselt väiksem, siis on 
siin tegu osa eksameid sooritamata 
jätnud akadeemiliste võlgnike ran
gema väljaarvamisega.

Eriti taunitavaks on väljalange
mine diplomitöö kaitsmisel ja rii
gieksamite sooritamisel. Vabariigi 
kõrgkoolide kaugõpe tervikuna pais
tab siin NSV Liidu keskmise taus
tal igati heas valguses, mida üli
kool oma ligemale kolm korda suu
rema riikliku eksamikomisjoni ees 
läbikukkujate osakaaluga tunduvalt 
kaugõppijaid noorematel kursustel 
tumestab. Ilmselt me ei vaevu ka 
vajalikult tundma õppima ja mini
maalselt paratamatut selektsiooni 
õigeaegselt läbi viima.

Neljas ja kuues näitaja tabelis 
kajastavad kaugõppijate kõrgkooli- 
devahelist migratsiooni. Meilt mu
jale õppima siiski minnakse, mu
jalt tulevad meile üle üksikud, vaa
deldaval õppeaastal TRÜ-sse aga 
mitte keegi.

Tähtsat reservi peegeldab viies 
näitaja, iseloomustades kõrgkoolide 
tööd kõigi võimaluste kasutamisel 
oma kontingendi jooksvaks taasta
miseks ja suurema hulga spetsialis
tide väljalaskmiseks selle baasil. 
Siin on meie vabariigi kõrgkoolide 
kaugõppe tulemused üleliidulisest 
keskmisest tunduvalt halvemad.

Ülikoolis tegeldakse aga kaugõppe 
jooksva täiendamisega küllaltki 
hästi, kompenseerides selle abli
4,5 korda enam väljalangenutest 
kui vabariigis keskmiselt.

Mitmesuguseid õppetulemuste hin
damise näitajaid käsitlesime ja  
võrdlesime formaliseeritud hinnan
gute, konkreetsete õppejõudude 
poolt konkreetsetele üliõpilastele 
väljapandud hinnete alusel. Seda
laadi üldistused ja võrdlused on 
seda tõepärasemad, mida kõrgemal 
üldistustasandil ja mastaapsemalt 
nad on teostatud ning seda juba 
suurema ja tingimata vastastikku  
tasakaalustuva andmemassiivi tõttu. 
On ju liiduvabariikides palju erine
vaid kõrgkoole, ka kõrgkoolides 
endis mitmeid erinevaid teaduskon
di paljude erialadega; neis õpib erl- 
alati nii tugevaid, keskmisi kui ka 
nõrgemaid üliõpilaskontingente, esi
neb erineva raskusastmega eriala
sid ja õppeaineid, erineva metoodi
lise pagasi ja nõudlikkusega õppe
jõude jne.

Mida madalamale fuhtimlstasan- 
dile me oma õppetulemuste analüü
si ja kõrvutamisega laskume, seda 
enam täiendavaid lisatingimusi pea
me arvesse võtma, seda enam läbi
mõeldult peame toimima. Ei ole 
näiteks loogiline eeldada teadus* 
konnakonkursi lõpuosas komplektee
ritud erialarühmadelt teistega lau
sa võrdset edukust kõigile võrdselt 
õpetatavates distsipliinides. Iga
külgselt läbimõeldud analüüs peab 
lähtuma eelkõige eesmärgitunnetu- 
sest ja konkreetsest asjatundlikku
sest. Kui me teaduskondade nõu
kogudes ja. mujalgi sessioonide tu
lemusi analüüsides neid arvutulvas 
mõnikord rõhutatult personifitseeri- 
me ja keskmisest madalama õppe
edukusega, vahel ka kõrgema ras
kusastmega distsipliinide õpetajailt 
sageli aru pärime (seda aga lausa 
tuleb teha hüperboliseeritud eran
dite korral, neid aga enamasti mit- 
teprofileerivates ainetes aeg-ajalt 
kipub üksikuid ette tulema), siis 
võivad nad inimestena pikapeale 
küsimuse ka lihtsustatult ära la
hendada. Meie kõrghariduse ja 
sealhulgas ülikooli senise hea mai
ne ning eelseisvate suurte ülesan
nete lahendamise nimel peame ka 
lihtsustatud analüüsimist vältima.

Lektori kool
Oskus esineda on vajalik igaühe

le. Eriti aga spetsialistidele nii eri
alaste ülesannete täitmisel kui ka 
ühiskondlikus töös kas siis organi
saatorina või propagandistina, lek
torina, poliitinformaatorina. Esine- 
misekunsti vajatakse ka üliõpilas
aastail, olgu siis konverentsidel, 
õppetöö mitmesugustes vormides 
või ühiskondlikus tegevuses. Esine
misoskuse kiiremaks ja kergemaks 
omandamiseks on lektorikoolid. Vii
maste töö efektiivsuse tagam isel on 
teretulnud nii talent kui töökus.

Ülikoolis on lektorikoolid loodud 
Igas teaduskonnas ja praktiliselt ka 
iga  eriala esimesel kursusel, õppe
programmis on 14 teemat («Kõne
kunsti ajaloost», «Loengu koosta
misest», «Kõnetehnikast» jt.). Töö
tatakse üks semester, õppetöö põhi
vormiks on seminar sagedusega  
üks kord nädalas. Õppepäeva mää
rab kool ise. Kooli õppevahend 
«Õpime oraatoriks» on koostatud 
vastavalt programmi teemadele va
bariigis tuntud loengumetoodikute

poolt. Seminaride läbiviimiseks on 
seminarikavad. Seminare juhib koo
li juhataja — antud eriala koge
nuim lektor teaduskonnas. Sernina- 
rigrupi (kooli) suurus on 10—20 
kuulajat. Kuna seminaride läbivii
mise metoodika on ligilähedane 
ühiskonnateaduste seminaridele, 
siis, arvestades, et koolid töötavad 
esimesel kursusel, kus õpitakse 
NLKP ajalugu, on lektorikoolide 
konsultantideks vastavas teadue- 
konnas õpetavad NLKP ajaloo ka
teedri õppejõud. Iga kuulaja saab 
endale kasutamiseks õppevahendi ja 
seminarikava.

Seminar toetub mõttevahetusele 
õppevahendis toodud vastavateema
lise artikli ning kooli juhataja poolt 
antud lisakirjanduse baasil. Semi
nar on loova iseloomuga ning peaks 
aitama kaasa uute mõtete ja metoo
diliste võtete avastamisele, olles 
sellega täienduseks lähtekirjandu- 
sele. Juhataja kindlustab seminaris 
aktiivse arutluse, tagab vajaliku 
distsipliini ning õppeedukuse, orga
niseerib ühingu «Teadus» Tartu lin- 
naorganisatsiooni kaudu paremate 
lektorite loengu ühiskülastamist, 
annab õppetöös vajalikke individu

aalseid ülesandeid. Juhatajale ar
vestatakse vastavalt kooli töötundi
dele õppekoormus, samuti loetakse 
seda tööd tähtsaks ühiskondlikuks 
ülesandeks.

Kuulajatel tuleb seminarideks ak
tiivse valmistumise ja osavõtu ning 
juhatajalt saadud individuaalsete 
ülesannete täitmise kaudu omanda
da esinemisoskuse teoreetilised alu
sed ning võimaluste piires ka prak
tilised kogemused. Kursuse lõpul 
saab iga kuulaja pärast arvestus
likku kokkuvõtet tõendi kooli lõpe
tamise kohta. Kooli edukas lõpeta
mine on oluline ÜPP arvestusel. 
Paremad lõpetajad võetakse ühingu 
«Teadus» liikmeteks.

Lektorikoolid alustavad tööd 
25. veebruarist. Seega on esimene 
õppus igas koolis 25. veebruarist 
kuni 1. märtsini ja sellest edasi igal 
nädalal. Koolide tegevuse koordi
neerimiseks, vastavate konsultat
sioonide andmiseks ning kogemuste 
üldistamiseks kogu ülikooli ulatu
ses on moodustatud lektorikoolide 
teaduslik-metoodiline nõukogu, mi
da juhib õppeprorektor prof. 
U. Palm.

JOHANNES KALITS
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Õ ig u s tead u sk o n n as
(Algus 1. lk.) 

hariduse ringides. õppejõudude 
loenguline tegevus ja õppeväline 
kasvatustöö on pideva vaatluse 
all — on sisse viidud sellekohane 
arvestus ja õppeaasta lõpul analüü
sitakse seda parteiorganisatsiooni 
üldkoosolekul.

Praegu käib mitmes ruumis re
mont ja pärast seda seatakse neisse 
üles vastav näitagitatsioonimater- 
jal. Regulaarselt on välja antud

teaduskonna fotolehte.
On läbi viidud ka kõik traditsioo

nilised ühisüritused — kursuse- ja 
teaduskonnaõhtud. Viimaste etteval
mistamine käib kursuste viisi, vii
maste õlul on ka teaduskonna ise
tegevus.

Dots. ENDEL PLOOM,
õigusteaduskonna parteibüroo 

sekretär, kasvatustöö 
prodekaan

Ministri käskkiri Rektori käskkiri
Tööülesannete eeskujuliku täitmi

se eest ja 50. sünnipäevaga seoses 
premeeriti KKEH Ministeeriumi au
kirjaga Teadusraamatukogu ope
raatorit ÕIE TAMMURIT. Samal 
tähtpäeval sai kauaaegse ja kohu
setundliku töö eest aukirja ka tule
kaitse Ja ohutustehnika laboratoo
riumi tehnik SALME PUUSEPP.

Rektori tänu osaliseks Olustvere 
arheoloogilistel kaevamistel osuta
tud abi eest said filosoofia kateed
ri vanemlaborant TARMO KUL- 
MAR ja sekretoorsete protsesside 
biokeemia laboratooriumi laborant 
TAIMI HARKMANN.

Rektor soovis oma käskkirjas val
vur OSKAR MÜLLERILE tervist 
ja jõudu tema 85. sünnipäeval.



ühiselamus ja  seminariraama- 
tukogus rippuvaid avaldusi luge
des võib tulla näiteks niisuguse
le mõttele: peab vist küll midagi 
suurt ja tarka teoksil olema, kui 
nii palju filolooge ühe mütsi alla 
on kogunenud.

Ärritatute seletustest kuuldub, et 
rahutust tekitab neis üks üritus, 
millest saadi aimdust alles siis, kui 
tuli korraldus raamatukogu raama
tud kähku tagastada.

Raamatukogu üleviimine Lenin
gradi maantee? tornelafnu alla on 
ju aga senise käepärase seminarka 
likvideerimine.

Ei ole mõeldav, et kõrgkooli ad
ministratsiooni ja tudengite soovid 
ei kattu. Mõlemad ju püüavad õp
pimistingimuste parandamise poo
le. Ülikool on üks. Ja kindlasti 
Icuulatakse enne raamatukogu nihu

ta m ist ka meid, üliõpilasi.
Meie nimelt ei taha loovutada 

võimalust loengutevahelisi -auke se
minarkas' täita.

Ka on seminarka paljude filoloo
gide, juristide ja teiste meelispaik 
õppimiseks. Intris ju on, nagu on.

Seminarkas asuvasse vihikusse 
kirjutatud repliikidest võib välja 
lugeda, et ümberkorralduste taga
maadest teame me väga vähe. Po
le kahtlustki, et kõik on kusagil 
juba varakult läbi kaalutud. Üliõpi
lasteni pole kaalutlused seni kah
juks veel jõudnud.

Tudeng tõstab tihti häält ja ta
hab rohkem tantsida, rohkem stip- 
jpi saada, odavamalt diskol käia, 
populaarsemaid esinejaid näha. Ent

Seminarka peahoonest ära?
seekord tahab ta PAREMATEŠ 
TINGIMUSTES ÖPPIDAl

. . .  Ja loodab, et teda mõistetak
se. Üliõpilase huvid on ülikoolthu- 
vid. ..

HANS LUIK, 
filoloogiateaduskond

Raamatukogu 
kasutajate arvamusi

kajastavasse kaustikusse, on mõne 
päevaga, tehtud ligemale paarisaja 
allkirjaga sissekandeid« .

Põhiliselt rõhutatakse seminarka 
sobivust tööks — filoloogide (ja ka 
teiste) jaoks keskset asukohta, raa
matute kiiret kättesaadavust jms.

■ Sem inarka ülekolim ine teise m aj
ja õlekš igati kahetsusväärne. Prae
gu  oti see filoloogiaüliõpilaste ja 
ka õppejõudude seisukohalt ideaal
ne paik, kus saab tunniplaani «au
ke» kasulikult täita. Kui seminarka  
peahoonest ära viiakse, ei jää muud  
üle, kui aega kohvikus parajaks te
ha. ; ■

JO EL SA N G , 
aspirant

Sem inarka äraviim ine peahoonest 
on m õttetu, sest siis jääb filoloo
giateaduskonnas loengute kü lasta
m ine veelgi nigelamaks. M iks? Kui 
«augu» ajal ühiselam usse lähed, ei 
viitsi sealt enam uuesti alla tulla  
( aga põhiliselt on loengud just. all

linnas). Is tud  aga  <rpausid» kohvi
kus — e i'sa a  sealt tulema.
■ See on  • üks aspekt.

Teisalt oleks lihtsalt kahju  — 
siin  on ju  kõik m aterjalid olemas, 
nii heed, mida vajad põhjalikum aks 
süvenem iseks, kui ka need, millele 
vaja kord pilk heita enne loengu
tele jooksm ist.

Žurnalistikä IV  kursuse  
üliõpilane 

K RISTA  M ULD MA

' Teaduslike konverentside ajal töö
tavad siin  ka paljud külalised; siin 
tegelevad teadusliku kirjandusega  
ka m itm ete Tartu koolide õpetajad; 

‘sem inarkas on avarad valged saa
lid, pole müra .

JE LEN A  G ABRO VA ja  
: ED ITH  G ER A SSIM E N K O , 

vene filoloogia IV  ja II  
V -  kursus  j

Ühiselamus on alati närviline ja  
kärarikas. See väsitab. Ühiselamu 
on koht, kus tahetakse kõige vähem  
olla ja m is kõige enam tüütab. Ei 
saa ühte kohta koondada olm et\ 
puhkust ja tööd.

K avatsus viia sem inarka üle Le-i 
ningradi m aanteele käib risti vastu  
sadade TRÜ tudengite soovidele.

T. M A TSU L E V ITS.

Seminarka on peahoones asunud 
aastakümneid, tema olemasolu siin 
on seotud oluliste akadeemiliste 
traditsioonidega.

Üllatusega kuulen, et seminari- 
raam ätukogu tahetakse oma põlisest 
kodust välja tõsta. O meti kuulub ta 
peahoone juurde nagu aula ja  fas- 
saadisam bad: Säiligu  siin rohkem  
vaim u ja vähem  kantseleisid. Lisan 
ka oma hääle üldisse protestikoori.

Prof. dr. K. P Õ LD VERE

Sem inarkaga on ühenduses ka 
akadeem iline õhkkond, mida TRÜ-s 
tihti üles kiidetakse.

M A R T R IIK O JA, 
V AINU  R O ZEN TAL, 

žurn. II  kursus

Rõhutatakse ka seminarka kogu
de suurt väärtust, seda, et ta on 
oluline mitte ainult õppe-, vaid ka 
teadusliku raamatukoguna.

Teaduskonna raam atukogu on 
aastaküm nete jooksul erakordse as
ja tundlikkusega kom plekteeritud, 
m istõ ttu  see paljudel erialadel (soo
m e-ugri keeled, folkloristika, germ a
nistika, slavistika) on õigupoolest 
ainulaadsem aid erialaraam atukogu
sid N õukogude Liidus. M itte asjata  
ei käi selles teadlasi ja aspirante 
vennasvabariikidest. T eaduskonna  
õppejõududele on see asendam atu  
varam u ja  ka töõtamispaik, sest 
kateedrites meil ju  töökohti ei ole. 
Üliõpilastele on see — meie tea
duskonna spetsiifika t silm as pida
des — ainuke laboratoorium, arvu
katele kaugõppijatele ainuke sessi-

oonlaegne tõõtamlsruum . Seetõ ttu  
peaks väga hoolikalt kaalum a, en
ne kui siin m idagi ette võetakse.

Professor JU H A N  PEEG EL

Paljud arvamused kajastavad 
lihtsalt üldist ja ühist vastuseisu 
seminarka ärakolimisele.

Võiks küsida: kelle huvides toi
mub sem inarka üleviimine? Tuderi‘ 
gite huvisid  siin nüüd silm as küll 
ei peeta, või kuidas? Oleme vasta .

Vene filoloogia I kursus , 
A llkirjad m itteloetavad.

Meie üliõpilaste aktsioonid sem i
narka «päästm iseks» osutavad loo
detavasti ühele väga positiivsele  
arengule nende tavalises m inna
laskm ise meeleolus ja aastatega  
juuru ta tud  passiivsuses. Ehk annab  
see paremat lootust ka tulevikus?  
Loodetavasti arenevad need uued 
tendentsid  edaspidi aga siiski uuel 
teel.

M A R T O RU , 
eesti fil. I I I  k.

Kohtumisel üliõpilaste esindaja
tega teisipäeval, 19. veebruaril sel
gitas rektor seminarka üleviimise 
vajalikkust ja avaldas valmisolekut 
vastata kõigi asjast huvitatud üli
õpilaste ja õppejõudude küsimus
tele. Kohtumine rektoriga seminar
ka üleviimise küsimustes toimub 
teisipäeval, 26. veebruaril kell 16 
aulas.

Baltisaksa kunst
Praegu eksponeerib Tartu Kunsti

muuseum oma baltisaksa kogu. 
Näituse teeb eriti põnevaks meile 
Ssna vähetuntud ja kaugevõitugi 
teema. Keskkooliprogrammist mäle
tame üsna tendentslikult vaid hal
ba baltisaksa kultuurist. Unustatak
se isegi selliste suurmeeste nagu 
Baer’i, Middentorf’i, Krusenstern’i 
jt. määratlemine antud kultuuri- 
ringkonda. Vaieldamatult jõuti kõi
ge kaugemale teadusvallas. Balti
saksa kunst jääb küll mannetu
maks, kuid eesti rahvusliku kunsti 
tekkeni ainsaks meil eksisteerinud 
kunstiks.

Mis lõi eeldused kunstieluks Tar
tus XIX sajandil? Peapõhjuseks on 
Venemaa kolmanda kunstiõppeasu- 
tuse, ülikooli joonistuskooli avami
ne 1803. aastal. Selle esimene õpe
taja, Dresdenist pärit K. A. Senff 
oskas kujundada terve kunstnik
konna. Sajandi keskpaiku joonduti 
metseen Lipharti ümber, kuid pä
rast tema lahkumist Firenzesse hak
kaski kunst siin manduma.

Kunstis ilmneb vist enim balti
saksa kultuuri provintslikkus. Tegu 
on suure kultuuri äärealaga ning 
ega  ka emamaa kunst ei sammu
nud XIX sajandil maailmas esirin

nas. Võib leida ka mõjutusi itaa
lia varasemast kunstist. Reisid 
Itaaliasse olid väga populaarsed. 
Peterburi Kunstide Akadeemias käi
di küll atestatsiooni saamas, kuid 
impulsse vene kunstist pole mär
gata.

Näitusele lisab huvitavust võima
lus näha mitmeid stiile üle ja üm
ber kasvamas. Sajandi alguse klas
sitsistide kõrvale asub romantik 
Maydell, Krügeril näeme biider
meierlikku realismi. Schlateri port
reed tunduvad realistlikud, linna
vaated aga klassitsistlikud. Hiljem 
esinevad kõrvuti ilutsev salonglik
kus ja realism. Peab märkima, et 
mitmete autorite tööd jäävad dile
tantlikeks.

Kui žanriliselt on varem valda
vad portree, vaade ja maastik, väl
jendatuna enamasti graafikas, siis 
sajandi teisel poolel domineerivas
se maali lisandub eesti talupoja ai
nestik. Nende jõukatest Eestimaa 
mõisatest pärit kunstnike keskele 
asus ka saksatunud eestlasi. Nii on
O. Hoffmann Tartu pagari poeg 
(ei ole näitusel esindatud), J. R. Be- 
rendhoff Jüri möldri poeg, Neff on 
Mõdriku mõisniku Zoege von Man- 
teuffeli vallatuse tulemus. Võib ju

isegi tekkida küsimus, kui palju 
sakslust neis kunstnikes leidus, kui 
osa neist oli eesti verd ja kujutas 
eesti ainestikku. Viimasele lähene
takse enamasti romantiliselt (May- 
dell), koomilis-magusaltki (Neff);. 
Meeldivat, hea psühholoogi pilgu
ga nähtut leidub Hoffmanni port
reedes.

Huvitavaid aspekte baltisaksa 
kunstist saaks selle näituse põhjal 
veelgi esile tõsta. Antud ilmingu 
põhitähtsuseks jääb luua kunstiõhfc- 
kond Eestis üldse ja kanda kunsti
elu peaaegu sajand. Esialgset huvi 
ja õppust said siit kõik meie vara
semad kunstnikud (eriti R. von zur 
Mühlenilt), kes sajandi lõpul suut
sid samm-sammult üle saada hää
bunud ja diletantlikuks harrastu
seks muutunud baltisaksa kunsti 
mõjust.

MART KALM, 
ajaloo I k.

Uusi trükiseid
Ученые записки Тартуского государ

ственного университета. Выпуск 506. 
Совершенствование экономической ра
боты в торговле. Труды по экономиче
ским наукам XXIX. Тарту 1979, 168 с., 
500 экз., 1 руб. 50 коп.

Ученые записки Тартуского государ
ственного университета. Выпуск 511. 
Физическое воспитание и спорт студен
тов. Труды по физической культуре IX.
Тарту 1980, 94 с.» 500 экз., 80 коп.

Ученые записки Тартуского государ
ственного университета. Выпуск 516. 
Материалы по чешуекрылым и двукры
лым СССР. Труды по зоологии XIII.
Тарту i960, 132 с., 500 экз., 1 руб.

Ученые записки Тартуского государ
ственного университета. Выпуск 519. 
Семантика и представление знаний. 
Труды по искусственному интеллекту II.
Тарту 1980, 140 с., 500 экз., 1 руб. 30 коп.

Совершенствование финансового меха
низма в управлении народным хозяй
ством. Теоретические схемы АСУ — фи
нансы предприятий III. Межвузовский 
сборник. Тарту 1979, 160 с., 400 экз.,
1 руб. 40 коп.

Вопросы методики преподавания фи
зики в вузе. В помощь преподавателю V. 
Тарту 1980, 70 с., 200 экз., 15 коп.

Практикум по физиологии II. Дыха
ние. Обмен энергии. Составление пище
вых рационов. Тарту 1980. 98 с., 1000 
экз., 20 коп.

Руководство для выполнения практи
ческих работ в вакуумном практикуме.
Тарту 1980. 56 с.. 300 экз., 10 коп.

Ю. М. Саарма, JI. С. Мехилане. Пси
хиатрическая синдромология. Издание 
2-е, дополненное. Тарту 1980, 80 с., 1000 
экз., 15 коп.

Eesti keele tekste ja harjutusi vene 
üliõpilastele I. 1. vihik. Kolmas trükk. 
Tartu  1979, 88 lk., 1000 eks., 15 kop.

M. Lauristin, P. Vihalemm. Massi
kommunikatsiooni teooria. Teine trükk, 
T artu  1980. 94 Ik., 700 eks., 20 kop.

Majandusteaduse termineid eesti. Ing
lise, saksa ja vene keeles. Koostanud
H. Andresson. Tartu 1980, 48 Ik.. 1500
10 kop.

PoHklliniline terapeutlline abi. Tartu
1980, 160 lk.. 1000 eks., 30 kop.

A. Heinaru. Pärilikkus ia nuklellnhap- 
ped. Tartu 1980, 104 lk., 600 eks., 20 kop.

Soolesulguse kliinilised vormid. Koos
tanud E. Tünder. Tartu 1980, 22 lk., 
1000 eks.. 10 kop.

Sõnasõel. Uurimusi ja materjale eesti 
keele sõnavara alalt 4. Tartu 1980, 174 
lk,, 600 eks., I rbl. 45 kop.

Äge pankreatlit. Koostanud E. Tünder»
Tartu 1980, 18 lk., 5 kop.
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(Algus «TRÜ» nr. 3)
Professorid. Sõjateaduste õpeta

miseks oli ette nähtud erakorraline 
professuur. Esimeseks sõjateaduse 
professoriks Tartus oli major, pa
n in  F. G. v. E l s n e r  (1771— 1832). 
Ta oli sündinud ja sõjalise hariduse 
omandanud Saksamaal, Algul tee
n is F. v. Elsner Preisi, siis Poola 
armees. Pärast Poola jagamist as
tus ta Vene riigi teenistusse ja töö
tas Šklovi kadetikorpuses ning ala
tes 1803. aastast Tartus. Oskusega 
elavalt ja paindlikult õpetada kaas
nesid ka suured administratiivvõi- 
med. 'Prof. v. Elsnerit rakendati 
ülikooli ehitustööde organiseerimi
sel, mille' eest teda 1809. aastal 
premeeriti korraliseks professoriks 
määramisega 2000-rublase aasta
palgaga. Klinger iseloomustas 
v. Elsnerit kui suurte teadmistega 
isiksust, kelles töökus on ühinenud 
andekusega. 1812. aasta Isamaasõ
da katkestas professori viljaka töö 
ülikoolis. Novembris kutsuti ta pol
kovnikuna tegevväkke, markii 
P. Paulucci juurde kindralkorter- 
meistriks. Sõja lõpust kuni surmani 
töötas kindralmajor St. Peterburi 
Peainsenerikooli ülema asetäitjana.

Prof. v. Elsneri lahkumisega kat
kesid Tartus sõjateaduslikud loen
gud. Kui 1815. aastal selgus lõp
likult, et ta enam õppejõuks ei naa
se, tehti sõjateaduste lugemine aju
tiselt kohustuseks matemaatikapro
fessor J. S. H u t h’ile (1763— 1818), 
kes 1816.-st 1818. aasta II sem est
rini seda ka tegi.

Sõjateaduse õpetamisest ülikoolis
1802—1830

Uueks professorikandidaadiks oli 
TÜ vilistlane, Liivimaal sündinud 
erumajor A. W. v. Z o e c k e l l  
(surn. 1874), kes 1818. aasta märt
sis erakorraliseks professoriks vali
ti. Von Zoeckell aga keeldus se l
lest, nõudes korralist professuuri. 
Selle saamiseni nõustus ta lugema 
eraviisiliselt. Pärast aastast tööd 
loobus ta lõplikult professuuri taot
lemisest. Ülikoolil jäi ainus võima
lus vakantsi täitmiseks otsida spet
sialisti välismaalt. Vilunud peda
goog, preisi erumajor F. W. K. v. 
A d e r k a s  (sünd. 1767) nõustus 
1819. aastal professuuri tingim us
teta vastu võtma.

Von Aderkas omandas sõjalise 
hariduse Preisimaal, kus töötas ka 
kadetikorpuse õppejõuna. Ta oli 
Berliini Sõjateaduste Seltsi tegev
liige. 1809. aastal asus ta Braun- 
schweigi Paažideinstituudi direkto
ri kohale, kust lahkus pärast 
prantslaste võimuletulekut taas 
Preisi teenistusse.

Von Aderkas oli TÜ viimane sõ
jateaduste õppejõud. 1820. aastal 
valiti ta korraliseks professoriks, 
kellena töötas 1830. aastani, mil 
siirdus pensionile.

Andekate pedagoogidena tunnus
tust pälvinud v.„Elsner ja v. Ader
kas pole kahjuks kumbki ühtegi õpi
kut koostanud. Küll aga paistsid 
nende loengud silma nii hiilgava 
esituse kui ka sügava ning mitme
külgse sisu poolest.

VILLU TAMUL,
REIN HELME

Üliõpilased. Ainus võimalus kind
laks teha sõjateadusi õppinud üli
õpilaste täpne arv on kõikide aja
vahemikul 1802— 1830 ülikoolis õp
pinute (ligi 3000 inimest) isiklike 
toimikute läbivaatamine. Ükski seni 
trükis avaldatud kokkuvõte pole 
täpne. Meile on kättesaadavad
G. Pfaffi 1862. aastast pärinevad 
kokkuvõtted ia «Album Academi- 
cumi» andmea.

«Album Academicumi» järgi on 
sõjateaduste (1828. aastal ka tak
tika) üliõpilasteks registreerunud 
123 üliõpilast. Kursuse lõpetas neišt 
97. Uurides aga teiste üliõpilaste 
hilisemat teenistuskäiku, võib kin
del olla, ,e t paljud kuulasid neist 
vähemal või rohkemal määral sõja
teaduste loenguid. Võib ka oleta
da, et osa sõjateaduste üliõpilasi on 
registreeritud teaduskonna (phil.) 
või osakonna (oec.) järgi.

Enamik üliõpilasi olid baltisaks
lased, kuid oli ka välismaalasi 
(peamiselt sakslased) ja Sise-Vene- 
maalt tulnuid. Soomest ja Poolast 
pärines 28 üliõpilast. Pole välista
tud, et üliõpilaste hulgas oli ka 
eestlasi.

Oma erialale — sõjaväeteenistus
se — siirdus lõpetanuist vaid 56, 
kuna 21 valisid tsiviilametid: 5 
hakkas õpetajaks, 12 põllumeheks,
1 maalikunstnikuks, 1 kaupmeheks,
2 mungaks jne.

Ajavahemikul 1802— 1830 ülikoo
li astunute hulgast pärineb aga

rohkesti sõjaväelasi. Teiste teadus
kondade lõpetajatest siirdus sõja
väeteenistusse 104 inimest. Kõigist 
sõjaväkke astunud üliõpilastest tee
nisid kõrgema auastme välja 23. 
Neist 9 olid sõjateaduste osakon
nast, 7 filosoofia-, 5 õigus-, 1 ma
jandusteaduskonnast ja 1 kameraal- 
teaduste osakonnast. Pole välista
tud ka mõne meediku jõudmine 
kindraliepolettideni, kuigi see «Al
bum Academicumis» ei kajastu. 
Ülalnimetatud 23 hulgast oli 11 
kindralmajorit, 8 kindralleitnante
3 täiskindralit ja 1 kindralfeldmars
sal.

Tähelepanuväärsemad neist olid
F. W. v. Berg (1794— 1874) — 
kindralfeldmarssal ja Poola asehal- 
dur; sõjateoreetik ja suurtükiväe- 
kindral prof. N. v. Medem (1796— 
1870); jalaväekindral parun W. H. 
Lieven (1800— 1880) — Liivimaa 
kindralkuberner ja TA auliige; 
K. F. v .‘ Rennenkampff (1788— 
1848) — St. Peterburi Sõjaväe Aka
deemia asedirektor.

TÜ sõjateaduste osakonnast pä
rinevad peale N. v. Medemi ka kaks 
sõjaväepedagoogi — A.C. v. Stern 
(1796— 1818, (kes oli algul õppe
jõuks Tsarskoje Selo lütseumis, hil
jem Suurtükiväekoolis, Paažikorpu- 
ses ja lõpuks Sõjaväe Akadeemias) 
ja E. J. Solbrig (1809— 1870, (kes 
töötas 1. Kadetikorpuses ja Aadli- 
polgus). N. Kisseljovist (1802— 
1869), kes 20.—33. semestrini sõja

teadusi õppis, sai hiljem salanõunik 
(3. kl. ametnik, vastab maaväe 
kindralleitnandile) ja erakorraline 
täievoliline minister Firenze õukon
na juures. Teaduslike huvidega 
Tammiste mõisnik, ulaanileitnant
C. v. Seeberg (1809— 1878) tegi 
koos F. J. Parrotiga 1829. aastal 
kaasa Ararati reisi.

Häid ohvitsere leiaksime TÜ vi
listlaste hulgast veelgi. Meenuta
me vaid seda, et mitmed neist lan
gesid kangelastena 1812. aasta Isa
maasõjas, Vene armee välismaa-sõ- 
jakäikudel ja 1828.— 1829. aasta 
Vene—Türgi sõjas.-

TÜ sõjateaduste professuur suleti
13. juulit 1830. Vastavalt Nikolai
I ukaasile polnud selle järele enam 
vajadust. On-muidugi mõistetav, et 
Nikolai I umbusust ülikoolide vastu 
üldse ja võimetusest neid kõiki sul
geda kaotas vähemalt ohvitseride 
ettevalmistamise võimaluse.

Pärast sõjateaduste professuuri 
kaotamist lubati Baltimaade jaoks 
asutada kadetikorpus, kuid 1836. 
aastal loobuti ka sellest. Kogu osa
konna vara peale mudelite jäeti 
TÜ-le. Viimased saadeti õppevahen
diteks Aadlipolku.

TÜ sõjateaduste professuur on 
huvitav episood ülikooli ajaloos, 
mis vajab edaspidi üksikasjalikku 
uurimist ülikooli arhiivis. Kahjuks 
ei kujunenud kursus välja iseseis
vaks teaduskonnaks. Siiski võib te
ma lühiajalist tööd lugeda vilja
kaks — andis ju osakond hulga 
mitmekülgselt haritud ohvitsere. I 
kindralfeldmarssal ja 22 kindralit 
23-aastase õppetöö tuhmusena po
legi nii vähe. Konkreetses ajalooli
ses situatsioonis, mil Ven3maa va
jas uut kodumaist kaadrit, oli TÜ 
panus üsna tõhus.



EÜE-80
Neija kuu pärast alustab Eesti 

Oliõpilaste Ehitusmalev oma seits- 
meteistkümnendat töösuve. Kõrg
koolide EÜE sektorid on oma tööd 
Juba alustanud. Esimese seminar- 
,Õppuse on läbi teinud ka regiooni- 
funktsionäärid.

EÜE keskstaabi poolt seatud 
komplekteerimistähtajad on järg
mised:

1. Teistesse liiduvabariikidesse 
sõitvad rühmad ( +  raudteeruhm) 
16. veebruar—25. märts.

Sel aastal EÜE välisvahetust ei 
toimu.

Oluliseks erinevuseks on ka see, 
et ettevalmistatavad rühmad alus
tavad sel aastal tunduvalt varem,
8. juunil. Põhirühmad lähevad teele 
28. juunil.

Teistesse liiduvabariikidesse sõit
vad rühmad on järgmised: Gaga
rin — 45 inimest; Jakuutia — 80 
inimest;- Karjala — 120 inimest. 
Kahe esimese rühma komplekteeri
mise põhiraskus lasub ülikoolil. 
Nende rühmade probleemidega te
geleb arstiteaduskonna diplomand 
Aleksander Gus. Teda saab kätte 
ELKNÜ TRÜ komiteest teisipäeviti 
ja neljapäeviti kell 14—16.

2. ENSV-s töötavate rühmade Malevaperfosid saab ELKNÜ 
tuumikute komplekteerimine 1 - 2 5 .  TR(J komiteest esmaspäevast kuni

' reedeni kell 1 0 -1 6 .
3. ENSV-s töötavate rühmade

lõplik komplekteerimine 31. märts NBl Pikemalt EÜE kohta loe
— 15. aprill. edaspidi.

KIRJAVASTUS
(Eripiim ja selle saamine, 

«TRÜ» nr. 3)
Selgituse saime ametiühinguko

miteelt.
Eripiima saamise taotlemine al

gab allasutuse juhatajast, kes pii
ma saajad kindlaks teeb. Jurisköq- 
sult kontrollib nimekirja ning an
nab andmed ametiühingukomiteele. 
Nimekirja kinnitab rektor.

Mõiste «eripiim» tähendab, et 
need, kes töötavad vähemalt pool 
päeva tervist kahjustavates tingi
mustes, peavad saama tööpäeva 
kestel 0,5 I piima või teisi piimaga 
samaväärseid toiduaineid. Piima 
võib asendada sama huiga kefiiri 
või hapupiimaga. Neile, kes puutu
vad kokku plii või pliiühenditega, 
soovitatakse asendada piim 8—10 
grammi pektiiniga (marmelaadina) 
või pektiini sisaldava teega. Anti
biootikumide tootjaile ja töötlejaile 
tuleb anda rõõsa piima asemel ha
pupiima või täispiimast valmistatud 
kalibakteriini. Nii näevad ette vas
tavad eeskirjad. Seejuures tuleb

Eripiimast
«. . .  anda ainult pudelitesse või pa
kenditesse pakitud piima, aga ju
hul, kui pole võimalik saada pu
deli-(paki-) pii ma, tuleb seda eelne
valt keeta või pastöriseerida.s Nii
siis, pretensioon, et meie keemia
hoone einelauas antakse ainult pu
delitesse villitud pastöriseeritud 
piima — pole kohane. Nõnda just 
eeskirjad ette näevadki.

Veel selgub eeskirjadesse pilku 
heites, et mingil juhul ei või väike- 
sepalgalistele töötajatele eripiima 
andmist palgalisana vaadelda. Ees
kirjade 7. punkt keelab: (a ) anda 
piima ühe või mitme päeva eest 
ette, samuti tagantjärele; (b ) anda 
piima asemel raha; (c) anda piima 
kojuviimiseks.

Piimasaajad väitsid oma kirjas, 
et sageli on piim juba lõunaks ot
sas. Ametiühingukomitee sooyitab  
sellest kohe teatada tel. 612. # Eine
lauapidajat on hoiatatud, kella 
14-ni peab ta talongipiima hoidma. 
Kui einelaud on suletud, antakse

talongipiima peahoone einelauast.
Talongide arvepidamise koht» 

vastatakse, et ülikool maksab *1- 
nult kasutatud talongide eest.

Kirjavastuses juhitakse piima- 
saajate tähelepanu ka sellele, et 
tööruumides poleks toiduained 
mürgiste ainete läheduses. «Nii ta
basime 12. veebruaril keemilise ki
neetika ja katalüüsi labori pere 
meeldivalt lõunaeinet võtmas oma 
tööruumides, kuigi mõnekümne 
meetri kaugusel olev einelaud oH 
samal ajal tühi, toiduvalik ag$  
rikkalik.»

T o i m e t u s e l t :  kahjuks jäid 
piimasaajatest repliigi autorid toi
metusele anonüümseks. Et lahenda
mist vajas küllaltki tõsine prob
leem, tõime selle lugejaskonna ette. 
Aga kui tahtnuksime au tori(te)gs  
konsulteerida, kui mõni tahk m eik  
mõistmatuks jäänud? Seepärast 
märkige siiski alati oma nimi jn 
töökoht või kursus. Kui soovite, 
siis me teie nime ei avalda.

«Kalevi» kiuste
(ja taliolümpiale vaatamata) mängitakse Eestimaal k o r v p a l l i  

edasi. Ka ülikoolis. Tundub, et endiselt ka teaduskondade-osakondade 
spartakiaadivöistluse pop-alana.

Igati tavakohane algus, võistkondade ülesandmise ja loosimise naol, 
toimus möödunud kolmapäeval. Tavakohase leebusega koheldi ka mit- 
teesindatud ajaloo- ja füüsika-keemiateaduskonda: peakohtunik Andres 
Kirsi (KKT III k.) käsi tõmbas neile ise alagrupinumbrid. Heas mõt
tes mittetavakohasena võidutses demokraatia — esindajate nõudmisel 
pandi 6 meeskonda alagruppidesse siiski mullu väljamängitud kohta
de alusel, s. t. juhendi kohaselt ja korraldajate esialgse plaani «need, 
kes hetkel tugevamad» vastaselt. Alagrupimängudeta saavad finaali 
spordimeditsiiniosakonna, KKT III kursuse ja majandusteaduskonna 
naiskonnad.
MEHED

I a l a g r u p p  
KKT III k.
majandust.
arstit.
KKT I k. 
ajal oot.
II a l a g r u p p

KKT IV k. 
spordimedt. os. 
bioloogla-geograaflat, 
õppejõud 
füüsika-keemiat.

I l l  a 1 a g r u p p

õigust. , „
KKT II Ic.
z u rh ali st ikäos*
filoloogiat.
matemaatikat.

NAISED

I a l a g r u p p  
KKT II k.
žürnallstikaos.
õppejõud

II a l a g r u p p

arstit.
filoloogiat,
õigust.

III a l a g r u p p

matemaatikat.
bloloogia-geograafiat.
aialoot.
KKT I k.

Loomuliku jätkuna järgnesid laupäeval-pühapäeval esimesed män
gud. Üllatusi ei sündinud, ei tulemuste (majandusteaduskond — aja- 
looteaduskond 96:40, arstit. — ajaloot. 99:44, KKT II k. — matemaa
tikat. 100:34), esimese loobumise (matemaatikateaduskonna naiskond) 
ega kaasaelajate osas (neid polnud). Ise nägin kahte esimest kohtu
mist. Elamuse sain majandusteaduskonna kiirrünnakutest, Boris Ba- 
zanovi jerjominlikest söötudest ja Aarne Riivese «pealt pandud» 
pallist.

Elamust ei saanud ajaloolaste helesinisest mustani ulatunud ühtla
se võistlusdressi tõlgitsusest. Nimelt hakkas juhendit uuesti üle luge
des kahju kulutatud paberiruumist, väljamõtlemis- ja kirjapanemis- 
energiast, sest, c’est la vie, olen nõus ka sellega, et mängivad mehed, 
mitte särgid.

Siiski parandamatu optimistina usun aastaringidena korduva (korv
p a llim än gu  seekordsesse kordumatusesse. Sel puhul ka nädalalõpu 
mängude kava. (M ängitakse Kingissepa tn. võim las.)

R e e d e l ,  22. veebruaril

Kell 18 bioloogia-geograafiat. — KKT I k. N
J8.45 arstit. — õigust. N
21 filoloogiat. — žurnalistikaos. M

L a u p ä e v a l ,  23. 'veebruaril

Kell 14 KKT IV — füüsika-keemiat.
15 KKT II — õigust.
16 sporditned. — biol.-geograafiat.
17 majandust. — arstit.
18 filoloogiat. — õigust.
19 matemaatikat. — žurnalistikaos.
20 KKT 1 — ajaloot.

M
M
M
M
N
M
M

P ü h a p ä e v a l ,  24. veebruaril

Kell 10 filoloogiat. — KKT II 
11 arstit. — filoloogiat.

KKT III — KKT I 
biol.-geograafiat. — ajaloot. 
KKT III — ajaloot. 
biol.-geograafiat. — KKT IV 
spordlmed. — füüsika-keemiat.

12 
__ 13

14
15
16

M
N
M
N
M
M
M

ф  S p a r t a k i a a d i t a b e l i s s e  on punkte juurde tufnud, sest 
naismaletajate ja korraldajate ühisponnistusel peeti 8 mängu 2 kuuga 
lõpuks ära (esikoht matemaatik V e s t a  B i r k e n b a u m i l e ) .

1. bloloogia-geograafiat. 77 p.; 2.—3. filoloogiat, ja majandust. 64 p.; 4. ma
temaatikat. 56 p.; 5. spordimed. os. 54 p.; 6. õigust. 48 p.; 7 .-8 . arstit. ja fuu- 
sika-keemiat. 47 p.; 9. KKT II k. 43 p.; 10. töötajad 41 p.; 11. KKT IV k. 38 p.; 
12, KKT 1 k. 30 p.; 13.—14. KKT III k. ja žurnalistikaos. 25 p.; 15, ajaloot. 15 p.

PRIIT JÕGI

Tartu— Kääriku 
suusamatkale!

Neile üliõpilastele ja töötajatele, 
kes õppevaheaja või vähese treeni
tuse tõttu ei saanud osa võtta 
Kääriku—Tartu suusamaratonist 
või tahavad seda vana harjumuse 
kohaselt endises suunas korrata, 
avaneb võimalus 1. märtsil.

Matk algab meessuusatajatele 
linna servast (Aardla ja Raudtee 
tn. nurgalt) kell 8 hommikul, nais
suusatajatele aga ünipihast, kuhu 
neid viivad bussid. Stardikohtadest

toimetatakse sihtkohta ka kõikide 
matkajate pakid, mis peavad olema 
varustatud nimesiltidega.

Matkajail on kolm teejoomise 
punkti, võileivad tuleb aga endal 
kaasa võtta. Käärikule jõudnuid 
ootab kuum ja toitev supp. ööb i
misvõimalust on Käärikul 150 mat
kajale. Järgmisel päeval korralda
takse Kääriku ümbruses väike jä- 
relmatk lihaste lõdvestamiseks ja 
maastikuga tutvumiseks.

Kuna esimesest Tartu—Kääriku i 
matkast möödub tänavu kaksküm
mend aastat, siis valmib ka näguc 
käiseembleem, kus see arv peal.

Kõik kulud, mis on seotud ü lal- 
loetletuga, katab rublane stardi- 
maks.

Matkast osavõtjate registreerimi
ne kestab 25.—28. veebruarini T R Ü : 
spordiklubis. Samas saab ka täpse- 
mat informatsiooni matka üksikas
jade kohta.

Matkani on aega vähe jäänud«, 
korrastage varustust ja harjutage 
iga päev. Ka Emajõe suusabaas or 
avatud kõigile.

Kohtumiseni matkarajal!

Organiseerimiskomitee

Meditsiiniinfosüsteemilt arstidele
(A lgus «TRÜ-s» nr. 3)

Iga infotarbijat huvitab kõige 
rohkem muidugi originaaldokument. 
Kui signaal huvitava kirjanduse 
olemasolust on eespool nimetatud 
vahendusdokumentidest saadud, tu
leb kindlaks teha, kust leida origi
naali. Allikateks saavad olla: TRÜ 
Teadusraamatukogu, teised Eesti 
NSV raamatukogud, teised Nõuko
gude Liidu raamatukogud, välismaa 
raamatukogud. Meie teadusraama
tukogus puuduva kirjanduse saa
miseks tuleb pöörduda raamatuko
gu RVL osakonna poole, kes selg i
tab välja soovitud originaali asu
koha kas siis Nõukogude Liidu või 
välismaa raamatukogudes ja tellib 
selle kohale. Tellida võib ka koo
piaid (üksikutest artiklitest). Origi
naalmaterjale (piiratud mahus) ko
peeritakse ka kohapeal.

Teadusraamatukogu infoosakon
nas Toomel võib tutvuda infomater
jalidega iga päev kella 8— 17.

Meditsiinimformatsiooni keskins- 
tituut organiseerib ja täiendab pi
devalt ka üleliidulist teatmeinfor- 
matsiooni fondi nii kodu- kui vä
lismaise meditsiinikirjanduse põh
jal, sealhulgas patentide ja stan
dardite alal, pidades silmas ka pii
rialadelt laekuvat informatsiooni. 
Selle fondi põhjal antakse infor
matsiooni tervishoiusüsteemis tööta
vatele üksikisikutele kui ka teadus
liku uurimise asutustele ja kõrg
koolidele.

Teadusraamatukogu infoosakon
nas on olemas kõik eespool maini
tud infoväljaanded, kuid sellega  
raamatukogu meditsiiniinformat-

sioonifond veel ei piirdu. Üheks 
põhiliseks infoallikaks kodumaise 
meditsiinikirjanduse kohta on üle
liidulise raamatupalati bibliograa
filine kartoteek, kust võib saada 
andmeid nii raamatute, artiklite 
kui ka dissertatsioonide kohta. 
Kartoteek on märksõnastatud ja  
varustatud üldise kümnendliigituse 
(UDK) indeksiga. Meedikutele 
väärtuslikku informatsiooni sisal* 
dub ka ВИНИТИ referaat- ja s ig -  
naalinformatsiooni väljaannetes* 
eriti bioloogia alastes seeriates. Kui 
veel lisada, et väliskirjanduses ai
tab orienteeruda ka «Current Con
tents» (meil mikrofilmidena), sa 
muti meie raamatukogus koostata
vad bülletäänid saabunud väliskir
janduse ja -perioodika kohta, ongi 
olulisemad pakkuda olevad info
allikad nimetatud.

AILI NORBERG, 
teadusraamatukogu peabibliograaf

uudis 0 sport о uudis

0  Kuidas läks XIII talimängudel Lake Placidis Fjodor Koltšinil? 
Hüpete järel oli Tartu tudeng 26., kuid tubli sõit (3. koht murdmaal) 
tõstis Fjodori 15-ndaks.

ф  Pühapäeval toimus Kääriku—Tartu maraton. Esialgseil andmeil 
oli Tartu ülikoolist lõpetajaid 195. Pikemalt teeme sõidust juttu üle
järgmises lehes.

ф  Krasnodaris peeti NSV Liidu kõrgkoolide karikavõistlused su lg
pallis. Tiitlit kaitses 10 võistkonna seas Tartu ülikool. Võit tull ka 
seekord: lõppmängus alistati korraldajate esindus 6:3. Karikavõitjaks 
tulid Katrin Paeväli, Anu Avarlaid, Mart Siliksaar, Anu Argo, Alek
sander Adojaan ja Kaido Ehasoo. Individuaalturniiride hõbemedalid 
kuuluvad naistest A. Avarlaiule ja meestest A. Arule. Segapaarismän- 
gus tulid võitjaks K. Paeväli ja M. Siliksaar.

ф  Kolm kontrollmängu pidas enne esilligaturniiri Jerevani etappi 
ülikooli korvpallinaiskond. Ilma Mitrofanova, Kotkase, Saadi ja 
Pissarevita mängides kaotati Riias TTT esindusnaiskonnale 59:84, 
teisele koosseisule 68:74 ja Kaunase «Politechnlkale» 72:74. Ühe pool
aja tegi kaasa ka Uljana Semjonova.

ф  Balti ja Gomeli kõrgkoolide turniiril käisid veebruari algul üli
kooli väravpallurid. Nõrgendatud koosseisuga (m eestel koguni 4 män
gijat vabariigi koondisega seotud) kaotasid mehed Gomelile 32:37, 
Vilniusele 15:22, võitsid aga esikohale tulnud Lätit 27:18. Neljandaks 
jäid ka naised: parimale, Vilniusele, kaotati 11:15, Gomelile 11:20 ja 
Lätile 14:19. Mehiseima mängija eriauhinna sai Valeri Zlatin (KKT
IV k.), agressiivseima tagam ängija oma Rita Petersell (KKT I k.).

ф  Samuti «Družba» karikale mängisid Tartus võrkpallurid. TRÜ 
võitis nii meeste kui naiste arvestuses. Mehed alistasid Vilniuse 3:0, 
Valgevene 3:2 ja Läti 3:1, naised samad vastased vastavalt 3:2, 3:1 
ja 3:1. Nii lõpuks ka järjestuti. Meie parimateks tunnistati Ain Lan
gel (keemiaosak. I ll k.) ja Ülle Luberg (õigust. V k.).

ф  VTK suusakross toimub neljapäeval, 28. veebruaril. Start avatud 
ujula taga kell 9— 18.30. Distantsid 3 ja 5 km. Oodatakse kõiki üld- 
rühmade spordigruppide üliõpilasi, samuti õppejõude ja teenistujaid.

PRIIT JÕGI, 
MARGUS LAIDRE, 

RAIVO LOTT

Valimispäeval
noortemajas «Sõprus»:
Kell 10 — J. Tooming «Värvilised 

unenäod»
Kell 13 — esineb ansambel «Uba» 
Kell 16 — P. Simm «Võsakurat»* 

A. Sööt «Jaanipäev», 
P. Tooming «Allika 
poole minek» ja «Foto
rondo».

Kell 18 esinevad ansamblid «Maa
gia», «Meedium», «Ren
taablus»; Valdo Randpere* 
iluvõimlejad; näidatakse 
eesti multifilme; diskoprog- 
ramm.

Klubi üritused
LENINGRADI MNT. 25 

KOHVIKUS
Laupäeval, 23. veebruaril kell 2© 

armeeaastapäeva õhtu. Diskoprog- 
ramm Raimond Valgre lauludest. 
V. Lilllpuu, O. Ulp.

Pühapäeval, 24. veebruaril kell 20 
noorte valijate õhtu. Disko. V. Lil- 
lipuu, O. Ulp.

Teisipäeval, 26. veebruaril kell I® 
unes kohvikus kohtume E lisa b eth  
Jõhviga ja vaatame-kuulame Madis 
Ojamaa 125 hetke Pariisist.

NBl Järgmisel reedel, 29. veebruaril 
ilmub meie ajalehe erinumber abiturien
tidele. Osta saab seda toimetusest.
■ I ■ I I . . .  iiiTT

Toimetaja kt. A. KOOK

Ajalehe «TRÜ» tolm etpse aadress: 202400 T artu . Ülikooli t. 18, TRÜ, ruum  302, tel. 341-21/253. Hans Heidemanni nim, trükikoja trükk. Tartu Ülikooli 17/19, III . Üksiknumbri hind * hop,
.  .  Tellim. nr. 771. MB-0I463.

^ T R U ) ) « TapTy Рийклик Юлнкоол® («Тартусций государственный университет*). Орган партцока, ректората, комитета ЛКСМ и профкома Тартуского государственного университета. г. Тарту
Эстонской ССР.
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Kõrgharidus Moskvas või Leningradis
Tänavu suunatakse Tartu ülikooli juures sooritatud sisseastumiseksamite alusel õppima feonkursivabadele kohta

del« vennasvabariikide kõrgkoolidesse järgmistel erialadel:

Eriala Õppeasutus Sisseastumiseksamid

Arstiks

NLKP ajalugu 
filosoofia
teaduslik kommunism 

arhiivindus

poliitiline ökonoomia

kinematograafia ökonoomika

raam atuteadus, raam atukaubanduse 
organiseerimine ja majandus

biokeemia
bioloogia

prantsuse kee!

vene keel ja kir jandus

hügieen, sanitaaria ja epidemioloo
gia

astronoomia

Moskva Riiklik Ülikool 
Leningradi Riiklik Ülikool

Moskva Ajaloo-Arhiivinduse Ins ti
tuut

Moskva Riiklik Ülikool 
Leningradi Riiklik Ülikool
Üleliiduline Riiklik Kinematograafia 
Instituut (Moskva)

Moskva Polügraafia  Instituut

Moskva Riiklik ülikool 
Leningradi Riiklik Ülikool

Leningradi Riiklik Ülikool

Leningradi Riiklik ÜHkool 
Gomeli Riiklik Ülikool

I, M. Setšenovi nim. Moskva I Me
ditsiiniinstituut
Leningradi Sanitaarhügieeni Medit
siiniline Instituut

Moskva Riiklik ÜHkool

NSV Liidu ajalugu, eesti (vene) 
keel ja  kir jandus (kirj. ja  suul.), 
võõrkeel

maiemaatika (kirj.), NSV Liidu 
ajalugu, geograafia, eesti (vene) 
keel ja kir jandus (kirj.)

bioloogia, keemia, matemaatika 
(kirj.), eesti (vene) keel ja  k ir jan 
dus (kirj.)

prantsuse keel, eesti (vene) keel ja  
kirjandus (kirj. ja  suul.), NSV Lii
du ajalugu

vene keel ja  kir jandus 
(kirj. ja  suul.), võõrkeel, NSV Lii
du a jalugu

keemia, füüsika (kirj.), bioloogia, 
eesti (vene) keel ja kirjandus (kirj.)

füüsika (kirj.),  matemaatika (kirj. 
ja  suul.) , eesti (vene) keel ja  k ir
jandus (kirj.)

Arstiteaduskond on ülikooli kõi
ge suurem teaduskond. Selles õpib 
praegu 1650 üliõpilast. Käesoleval 
aastal saadab teaduskond vabariigi 
raviasutustesse tööle rekordilise 
arvu lõpetajaid — 267. Nende ase
mele ootame uut teadmishimulist 
täiendust. Sel aastal võtab arsti
teaduskond vastu 300 üliõpilast, kes 
hakkavad õppima eesti ja vene õp
pekeelega raviosakonnas, pediaat
ria-, farmaatsia-, stomatoloogia- ja 
spordimeditsiini osakonnas.

Raviosakonnas kestab õppfeaeg 
6 aastat. Esimesel kahel kursusel 
saavad üliõpilased teoreetilise e tte
valmistuse füüsikas, anorgaanilises, 
analüütilises, orgaanilises ja  bio
loogilises keemias, bioloogias, an a 
toomias, histoloogias, füsioloogias, 
aga samuti NLKP ajaloos, filosoo
fias, võõrkeeles, vene keeles ja  me
ditsiinilises küberneetikas.

Kolmandal kursusel alustatakse prak
tiliste töödega haiglas — tutvutakse klii
niliste uurimismeetoditega, organismis 
asetleidvate haigusprotsesside olemuse
ga, sümptometoloogiaga ja ravi põhi
printsiipidega. Neljandal ja viiendal 
kursusel omandatakse põhjalikud tead
mised kõigis kliinilistes ainetes. Kuuen
dal kursusel pannakse erilist rõhku 
praktilisele arstitõöle juba kitsamal 
valitud erialäl. Üliõpilane töötab siis 
arsti abilisena kas sisehaiguste, kirur
gia või sünnitusabi ja naistehaiguste 
erialal. Kolmanda, neljanda ja viienda 
kursuse lõpetamise järel on üliõpilased 
menetluspraktikal. Kuuenda kursuse lõ
petamisel saadakse arsti diplom ja järg
neb 1 aasta internatuuri vabariigi ees
rindlikumates ja suuremates raviasu
tustes. Internatuuris on võimalik spet
sialiseeruda kitsamale erialale, ja edasi
ne sügavam spetsialiseerumine toimub 
juba töökohtadel ning täiendus- ja spet- 
sialiseerumislnstituutides ja teaduskon
dades Moskvas, Leningradis, Tartus jm.

riliste kliiniliste , ainete õpetamine 
algab III kursusel ja  jätkub j ä r g 
nevatel kursustel. Lisaks raviosa- 
konna õppeainetele toimuvad loen
gud ja praktikumid laste tervis
hoiust, lastehaigustest, laste nak
kushaigustest, laste meditsiinilisest 
teenindamisest ja lastekirurgiast. 
Ka pediaatriaosakonnas kestab õp
petöö 6 aastat,  millele järgneb
1 aasta  tööd internatuuris . In ter
natuuri lõppedes sooritatakse eri- 
alaeksam ning internile antakse pe
diaatri kutsetunnistus. Lõpetajad 
asuvad tööle jaoskonnapediaatrite- 
na rajoonides ja linnades.

Osa pediaatreid hakkab töötama 
koolieelsetes lasteasutustes ja  koo
lides. Osa läheb ordinaatoriteks 
lastehaiglatesse ja -osakondadesse, 
vastsündinute osakondadesse või 
lastesanatooriumidesse. Kaasaegse 
meditsiini saavutuste tõttu on vii
masel ajal tekkinud vajadus pedi- 
aatr iasiseste kitsaste erialade jä re 
le (laste südame-, kopsu-, n e e ru - j t  
haiguste erialal).  Pediaatriaosa
konnas saab üliõpilane üldise pe- 
diaatri lise väljaõppe. P ä ras t  lõpe
tamist on tal võimalus spetsialisee
ruda lastekirurgiale, laste nakkus
haigustele ning teistele erialadele.

Farmaatsiaosakond valmistab e t
te kõrgema haridusega farmatseu- 
te-proviisoreid. Osakonna I kursu
sele võetakse vastu 40 üliõpilast, 
õp in gu d  vältavad viis aastat. K a
hel esimesel kursusel õpitakse põhi
ainete omandamiseks vajalikke teo
reetilisi bioloogia-, füüsika- ja  kee- 
miaalaseid distsipliine. Kolmandal 
ja  neljandal kursusel õpitakse tu nd 
ma ravimtaimi ja  nende omadusi,  
ravimite tehnoloogiat, ravimite kee
miat, mürgiste ainete tõestamist,k ehakultuur ja  sport (vehklemine, M o s j(Va Riiklik Kehakultuuri Insti- sportlik eriala, bioloogia, keemia, 

S Ä p I Ä  poks) tu“ ‘ ( « * )  Keel ia  k ir jfndus  (kirj.)

Pediaatriaosakonnas toimub Õp
petöö kahel esimesel kursusel ana 
loogiliselt raviosakonnaga. Pediaat- (Järg 2. Ik.)

EK P  TRü  kom itee, TRü rektoraadi, 6UKNU TRü  kom itee  ja TRw am eliM M ng«fcom ltae  häälekandja

ALMA MATEMsse
1140. Nii palju oli läinud aasta  1. septembril esm akursuslast  Või 

öelgem tänasele teemale lähemale minnes: nii palju oli neid õnneli
kemast õnnelikke, kes ülikooli sisse said 2191-st avalduse esitanust.

Abiturientide hulgas on praegu arvatavasti  meelisteemaks mitte nii.-, 
võrd keskkooli lõpetamine ise kui just edasiste . plaanide tegemine..
1970. aastail selgus kõrgkooliuurijaile uus tendents: enam ei soovi 
suurem osa klassist kõrgkooli edasi õppima minna, vaid eelistatakse 
hoopis praktil isemaid alasid. Orienteeritus on muutunud. Seega peak
sid kõrgkooli jõudma vaid need, kes on oma eriala valikus igati sel
gusele jõudnud, kes on veendunud oma valiku õigsuses. Järelikult 
peaks ka konkurents ühtlaselt kõrge olema. Enamasti nii see ongi. 
Paraku ei jõua mõned kaugemale avalduse esitamisest (s. t. eksami
tele ei ilmutagi) või tuleb neil lahkuda juba pärast esimese eksami 
ebaõnnestumist või selle kehva hinnet. Harukordsed on küll need juh 
tumid, kus senisel viiemehel ei vea, kuid koolide tase on erinev, ja ka 
nemad ei saa alati sisse.

Oletagem, et eksamid läksid siiski hästi ja  1. septembril ollakse ihal
datud tudengiseisuses. Meenutagem veel korraks, et kõik sissesaanud, 
olid siiski parimad parimate seast (peale hinnete ka oma ühiskondliku- 
tegevuse poolest). Näiteks kandideeris mullu spordimeditsiini osakon
nas 6,38, kaubatundmises 3,84, kaubandusökonoomikas 3,67 ja psüh
holoogias 3,62 soovijat ühele kohale. Populaarsemate erialade killas 
püsivad ka võõrkeeled, eesti keel ja kir jandus, õigusteadus jt. ained. 
Miks ei hoolita eriti aga füüsikast, keemiast, matemaatikast (kahes 
viimases aines oli viimastel sisseastumiseksamitel aila ühe soovija 
ühele kohale!)?

Niisiis. Sissesaanud on ikkagi tihedas konkurentsis sõelale jäänud. 
Kuid neistki ei jõua kõik viimasele kursusele. Eksmatrikuleerimis- 
käskkirjadele kirjutatakse alla ka objektiivsetel põhjustel (tervis, pe* 
rekond jm.), kuid sugugi väike osa ei lahku ülikoolist subjektiivsetel 
põhjustel. Mõned pettuvad ülikoolis, oma erialas, mõned tuleb aga 
ülikoolist lihtsalt välja visata ebaväärika käitumise või edasijõudma
tuse tõttu.

Sissejuhatus abiturientidele muutus väga  tõsiseks. Küllap on tõesti 
tarvis oma edasiõppimisplaanid väga  kindlalt läbi mõelda, ka oma 
teadmistes ja tahtejõus selgusele jõuda. Hoopis kurvem on sisseastu
miseksamitel läbi põruda ja õnnetuna koju tagas i  minna ning töö
kohta hakata  otsima. On neid, kes hiljem uuesti õnne katsuvad ja  
sisse saavad, aga ka neid, kes pooleli jäänud õpinguid jätkavad. Ker
ge see igatahes pole. Sellepärast ka seesugune mõtlemapanev pöör
dumine abiturientide poole.

See ajaleht pakub teile teavet erialade kaupa. Kahtlemata jääb sel
lest väheks. Küllap uurite läbi kõik edasiõppimist käsitlevad väljaan
ded, loete-vaatate-kuulate huviga tudengielu meie massiteabekanaleist. 
Suve hakul on aga paras aeg sisseastumisdokumente korda-seadm a 
hakata. -

ILMAR ANVELDI joonistus
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Arstiks
(Algu* l tk.]

ravimite toimet organismile ja 
farriiäatsiaalase töö organiseerimist. 
Teoreetilisi teadmisi kinnistatakse 
arvukate laboratoorsete ja praktilis-: 
te tööde, seminaride ja  kursusetöö
dega, Erialase vilumuse tõstmiseks 
on ette nähtud õppe- ja menetlus-

Eraktikad apteekides, farmaatsiate- 
astes, laboratooriumides n ing r a 

vimtaimede tundm aõppim iseks. kat- 
sepõldudel ja  vabas looduses. Nel
ja  esimese õppeaasta jooksul õpi
takse tundm a ka teadusliku uuri
mistöö metoodikat. Mitmekülgsed 
teadmised keemias ja bioloogias 
võimaldavad huvitavaid iseseisvaid 
uurimistöid, esinemist konverentsi
del ja  osavõttu konkurssidest. 
Viiendal kursusel toimub spetsiali
seerumine kitsamal erialal.

Enamik farmaatsiaosakonna lõ
petanutest suunatakse tööle ENSV 
Tervishoiuministeeriumi Apteekide

Peavalitsusele alluvatesse a su tus
tesse -r- apteekidesse; ‘ apteegiladu
desse, kontrollanalüüsi laboratoo
riumidesse, kus nad töötavad ju h a 
tajatena, retšeptor-kontrolöridena; 
et aga lõpetajatel on hea bioloogiä- 
ja keemiaalane ettevalmistus;- on 
nad hästi rakendatav ja  nõutav 
kaader ka paljudes tööstus-, toidu
ainete-, kliinilistes ja teaduslikes 
laboratooriumides; nad võivad edu
kalt töötada eriala juhtivates o rg a 
nites, teaduslike töötajatena uuri- 
misinstituutides jä õppeasutustes.

Stomatoloogia erialal toimub õp
petöö kahel esimesel aastal üld- 
meditsiinilistes ainetes koos ravi- 
osakonnaga. Alates II kursuse ke
vadsemestrist õpitakse üldmeditsii- 
niliste õppeainete kõrval juba s to 
matoloogia eriaineid: terapeutilist, 
ortopeedilist ja  kirurgilis t s tom ato
loogiat. Paralleelselt teoreetilise 
õppetööga toimuvad kliinilised 
praktikumid. I l l ,  IV ja V kursusel

on menetluspraktika stomatoloogia 
raviasutustes. Lõpetanud asuvad 
tõõle stomatoloogidena.

Pidevalt suureneb stomatoloogi- 
lise abi ulatus elanikkonnale. S a 
maaegselt täiustuvad stomatoloogi 
tööks vajalik instrumentaarium ja 
aparatuur, mis peaks olema huvi
pakkuv ka tehniliste huvidega 
noortele.

Spordimeditsiini osakond on üle
liiduliseks spordiarstide ettevalmis
tuse keskuseks ja õppetöö osakon
nas toimub vene keeles. Lisaks ta v a 
listele sisseastumiseksamitele toi
muvad sellesse osakonda õppima 
asuda soovijatele kehalised katsed. 
Üliõpilaskandidaatidelt on nõutav
II täiskasvanute spordijärk. Õppe
töö spordimeditsiini osakonnas toi
mub raviosakonna õppeprogrammi
de alusel. Lisaks sellele õpetatakse 
veel spordiarstlikke erialasid, nagu 
kehalise kasvatuse teooria, spordi
füsioloogia, spordi-biokeemia, bio- 
mehaanika, arstlik kontroll jt. õ p 
peaja vältel toimuvad üliõpilastele

spordÜaagrid ning erialagruppldes 
tegelevad üliõpilased oma spordi
alaga.

P äras t  ülikooli lõpetamist suu na
takse spordiarstid tööle arstlikesse 
kehakultuuridispanseritesse, spordi- 
meeskondade hooldusarstideks ia 
ravikehakultuuriarstideks. Spordi
meditsiini osakonnas lõpetanud 
võivad töötada ka teistel arstlikel 
erialadel, eriti kirurgia ja  sisehai
guste erialal.

Peale kohustuslike õppevormide 
on arstiteaduskonna üliõpilastel 
võimalik agara l t  osa võtta üliõpi
laste teadusliku ühingu tegevusest, 
ühiskondlikust tööst ja  isetegevu
sest, samuti üliõpilaste ehitusmale
va tööst. Eriti huvipakkuv on te a 
duslik töö kateedrite juures töö ta
vates üliõpilaste teaduslikes ringides 
kogenud õppejõudude juhendamisel. 
Igal aastal korraldatakse ars titea
duskonna üliõpilaste teaduslik kon

verents, sageli võtavad teaduskon
na üliõpilased osa niisamasugustest 
konverentsidest meie maa teistes 
kõrgemates õppeasutustes. Arstitea
duskonna üliõpilaste kir jutatud 
võistlustööd on edukalt konkureeri
nud vabariigis ja ka Liidus.

Arstiteaduskonnas õppida soovi
jate arv on igal aastal olnud m ärk
sa suurem vastuvõetavast kontin
gendist. See ärgu kohutagu konkur
sile tulemast neid, kel on tahtekind
lust, töökust ja tõsine kutsumus 
meditsiini vastu.

Arstiteaduskonnas õppimisest hu
vitatuid ootame 13. märtsil kl. 10.30 
TRÜ aulas toimuvale lahtiste uste 
päevale.

Prof. LEO POKK, 
ars titeaduskonna õppeprodekaan

Füüsikuks 
Keem ikuks

Füüsika-keemiateaduskond võtab 
oma peresse vastu 125 uut üliõpi
last, kellest 75 hakkavad õppima 
füüsika- ja 50 keemiaosakonnas.
Teaduskonda astuvatelt noortelt 
ootame eelkõige head töötahet ning 
huvi valitud eriala vastu. Keskkoo
lis on füüsika ja  keemia üidtutvus- 
tava  iseloomuga õppeained. Ülikoo
lis tuleb põhjalikult tu tvuda nende 
teadusharude teoreetiliste alustega 
ja  omandada praktilised kogemu
sed, mis on hädavajalikud töötami
sel füüsikuna või keemikuna pärast 
kõrgkooli lõpetamist.

Tänapäeval on füüsika ja keemia tun
ginud kõikidesse inimtegevus« valdkon
dadesse, mistõttu koolitatud füüsikute 
ja keemikute rakendusala on väga lai. 
Füüsika ja keemia saavutused realisee
ruvad otseselt materiaalsete hüvede 
tootmises, need teadusharud on tootmise 
ja tehnilise progressi kiirendajad. Nüü
disajale on iseloomulik füüsika ja kee
mia ulatuslik levimine mitmetesse teis
te sse  teadustesse. Ühelt poolt põhjustab 
seda füüsika ja keemia kõrge arengu
tase, mis võimaldab uurida teiste tea
duste (näiteks bioloogia) huviobjektiks 
o levate  nähtuste (eluprotsesside) esma
seid füüsikalis-keemlllsi aluseid. Teiselt 
poolt soodustavad füüsika ja keemia tun- 
gimisi teistesse teadustesse füüsikalis- 
keemiliste uurimismeetodite täiustamine 
ning arvukate uute meetodite kasutuse
levõtmine.

üle  poole teaduskonna lõpetaja
test võtavad tööle vabariigi uuri- 
mislaboratooriumid. Paljud lõpeta
jad töötavad uurijatena teaduskon
na profiilile vastavates Eesti NSV 
Teaduste Akadeemia instituutides. 
Viimasel ajal on suurenenud va ja 
dus keemikute ja füüsikute järele 
bioloogilise ja meditsiinilise suu na
ga uurimisasutustes. Füüsikud ja  
keemikud töötavad ka tehastes (Ka- 
linini-nim. Elektrotehnikatehas, Võ
ru Gaasianalüsaatorite  Tehas, T a r
bekeemia Tootmiskoondis «Flora» 
jpt.) .

Füüsika-keemiateaduskonna üli
õpilased saavad üldise pedagoogili
se ettevalmistuse, mis võimaldab 
neil töötada ka füüsika- või keemia
õpetajatena vabariigi üldharidus- ja 
kutsekeskkoolides. V äga vajalikule 
tööle hariduspõllul siirdub keskmi
selt kolmandik lõpetajatest.

õppeaeg kestab viis aastat. Füü

sikaosakonnas töötab eesti õppe
rühma kõrval ka vene õppekeelega 
üliõpilasrühm. Keemiaosakonnas 
toimuvad loengud küll ainult eesti 
keeles, kuid hea tahtmise korral 
saavad siin edasi õppida ka abitu
riendid Eesti NSV vene õppekeele
ga koolidest.

Eksamid toimuvad kaks korda 
aastas, igal sessioonil 3 —6 eksa
mit ja umbes niisama palju arves
tusi. Viienda kursuse üliõpilased 
viibivad enamasti praktikal kooli
des, hiljem erialasel diplomieelsel

ka üldkursuse osas. Viimastel a a s 
tatel on üldpraktikumi laboratoor
set baasi oluliselt moderniseeritud, 
kõrvuti kodumaiste kaasaegsete 
füüsikalaboratooriumi seadmetega 
on üliõpilaste käsutuses ka välis
firmadelt saadud õppeaparatuur. 
Juba noorematel kursustel toimub 
laboratoorsete tööde tulemuste töö t
lemine elektronarvutil. Osakonnas 
on ühe üliõpilase kohta tuleva a r 
vutustehnika kogumaksumus umbes
1,5 tuhat rubla.

Kolmandal kursusel, pärast kitsama 
eriala valimist, jäävad üldfüüsika ka
teedri õpetada tulevased mõõtmisteadu- 
se spetsialistid — füüsikalisele metro
loogiale spetsialiseerujad. Selle eriala 
spetsialiste valmistatakse ette meie va
bariigis esmakordselt. Metroloogid saa
vad ülikoolis õppimise aja jooksul sü
vendatud praktilise ettevalmistuse, elekt- 
rotehniliste, elektriliste, optiliste, raadio-

roonikainsenerist seisneb esimese 
suuremas teoreetilises pagasis, või
mes konkreetsetele küsimustele laie
mast vaatevinklist läheneda ja  seega 
suuremal m ääral kaasa rääkida 
uudsete lähenemisviiside ja meeto
dite väljatöötamisel, öe ldu  laieneb 
täiel määral ka füüsikule-optikule, 
kelle abita on tänapäeva teaduslik
ke või tootmislaboratooriume või
matu ette kujutada.

Teoreetilise füüsika kateedri ju u 
res saavad noored põhjaliku ette
valmistuse kaasaja  füüsika problee
mide lahendamiseks arvutustehni
liste meetoditega ning õpivad tu n d 
ma kaasaegse füüsika fundamen- 
taalteooriaid.

Tahke keha füüsika kateeder on 
ENSV TA Füüsikainstituudi baas-

ÜHõpilased füüsika praktikumis

praktikal uurimislaboratooriumides. 
Stuudiumi lõpul aga kaitstakse 
diplomitöö ning sooritatakse ri ig i
eksamid. Lõpetaja saab diplomi, 
milles tema kvalifikatsiooniks on 
märgitud kas füüsik, füüsikaõpeta
ja või keemik, keemiaõpetaja.

Füüsikaosakonna tööd juhivad ne
li kateedrit. Neist suurima ja va
nima, üldfüüsika kateedri ülesanne
te ring on kõige laiem. Kõigepealt 
korraldab kateeder õppetööd füüsi-

tehniliste jne. mõõtmiste alal. Seega 
kujuneb metroloogist laia profiiliga 
spetsialist, kes on kodus kõigis kaas
aegse füüsikalise mõõtmise meetodites-i 
Teaduse ja tehnika revolutsiooni prae
gusel etapil, kus eriti teravalt on päe
vakorrale tõusnud toodangu kvaliteedi 
kontrolli süsteemi loomine meie maal, 
on metroloogide tööpõld eriti lai.

Eksperimentaalfüüsika kateedri
juures saavad noored elektrooniku 
või optiku spetsiaalsuse. Füüsiku- 
elektrooniku põhiline erinevus elekt

kateeder ja  valmistab uurijaid ette 
põhiliselt instituudi vajadusteks. 
Selles kateedris on üliõpilaste õp
pe- ja  teaduslik töö seotud vahe
tult instituudi teadusliku tööga. 
Üliõpilaste suhtes on aga sellel ka
teedril kõrgendatud nõudmised (na 
gu teoreetilise füüsika alal spetsia
liseeruda soovijatelegi),  eriti o lu
line on raugematu huvi teadusliku 
töö vastu, initsiatiiv ja  loominguli
ne lähenemine.

Osakonna üliõpilastel on head 
võimalused aktiivseks osalemiseks 
kateedrite ja probleemlaboratooriu- 
mide teaduslikus uurimistöös, mis 
eriti avardusid päras t  uue, moodsa 
õppekorpuse valmimist ja s isusta
mist.

Keemiaosakonnas saavad üliõpi
lased üldise teoreetilise ja  tõhusa 
praktilise ettevalmistuse, mis või
maldab neil pärast ülikooli lõpeta
mist töötada keemiauurijatena, laia 
profiiliga keemikutena tööstuses ja 
põllumajanduses, keemiapedagoogl- 
dena kõrgkoolides või üldharidus- 
ja kutsekoolides.

Esimesel kolmel aastal õpitakse 
kõrgemat matemaatikat, p rogram 
meerimist, üldfüüsikat ning keemia 
põhikursusi: anorgaanilist keemiat, 
analüütil is t keemiat, füüsikalist 
keemiat ja  orgaanilist keemiat. 
Keemias on laboratoorsete tööde 
osatähtsus eriti suur. Üliõpilase 
keemiaalaseid teadmisi aitavad, sü
vendada ja  laiendada sellised õp
peained nagu kristallokeemia, aine- 
ehitus, kolloidkeemia, polümeeride 
keemia, keemiline tehnoloogia jt.

öppetöö kitsamatel erialadel a l
gab neljandast õppeaastast. Mit
metest spetsialiseerumisvõimalus- 
test on välja valitud meie vabarii
gile kõige vajalikumad: analüütili
ne keemia, füüsikaline keemia, 
anorgaaniline keemia ja orgaanili
ne biokeemia. Füüsikalise keemia 
kitsamal erialal saavad üliõpilased! 
sügavam a ettevalmistuse elektro- 
keemia alal. Orgaanilise keemia 
eriala raames õpitakse lähemalt 
tundm a orgaanilise peensünteesi ja 
looduslike ühendite keemilise a n a 
lüüsi aluseid. Väga vajatakse vaba 
riigi uurimisasutustes biokeemikuid. 
Nendeks võivad saada keemiaüliõpi- 
lased, kes tunnevad huvi bioloogia 
vastu. Orgaanilise biokeemia k itsa
mal erialal õpitakse üldbioloogiat, 
biokeemiat, biofüüsikat jm.

Asutuse sellekohase nõudmise 
põhjal valmistab füüsika-keemiatea
duskond ette üksikuid spetsialiste 
individuaalõppeplaanide alusel. See
juures saab spetsialiseeruda näi
teks biofüüsika, merefüüsika, pool
juhtide keemia, füüsikalise biokee: 
mia, geofüüsika, astrofüüsika, a t 
mosfäärifüüsika ja keemia alal.

Prof. VELLO PAST, 
füüsika-keemiateaduskonna dekaan 

Dots. VALDO RUTTAS, 
üldfüüsika kateedri juhata ja

Juristiks
Õigusteaduskond valmistab ette 

kõrgema juriidilise haridusega 
kaadrit  r iigiaparaadi m itm esugus
tele lülidele, asutustele, tööstus- ja 
põllumaj andusettevõtetele, ühis
kondlikele organisatsioonidele.

Lõpetajad suunatakse tööle uuri
ja tena , abiprokuröridena, kohtuni
kena, advokaatidena. Need on nn. 
traditsioonilised juristiametid. P e a 
le nende valmistatakse meie tea 
duskonnas ette kaadrit täitevkomi
teede, ministeeriumide jt.  ri igiasu
tus te  jaoks. V äga nõutavad on t ä 
napäeval juriidiliste teadmistega 
inimesed, tööstusettevõtetes, kol
hoosides ja sovhoosides. Siin on 
ju r is t  õigusteenindaja, juhtkonna 
juriidil ine nõuandja, töötajate õi
guste kaitsja.

Käesoleval aastal võtab õigus
teaduskond vastu nii statsionaarses
se (55 üliõpilast) kui ka mittestat
sionaarsesse osakonda (80 üliõpi

last). Päevasesse osakonda võetak
se eelisjärjekorras tööstaažiga ja 
Nõukogude armeest naasnud noor
mehi, sest juristi töõ nõuab siiski 
füüsilist pinget, töö- ja elukogemu
si. Nii näiteks lisandub rahvakoh
tunike ametikohtade täitmisel tea
tud vanuse nõue (vähemalt 25 aas
tat). Osa kohti reserveeritakse et- 
tevalmistusosakonna lõpetanutele, 
20 kohta reserveeritakse uurijate 
tsükli jaoks (vastuvõtt toimub 
eraldi konkursi korras kooskõlasta
tult ENSV Siseministeeriumiga), 
ülejäänud täidetakse konkursi kor
ras äsja keskkooli lõpetanutega.

Vastavalt ettevalmistuse neljale põhi
suunale on viieaastane õppeaeg korral
datud diferentseeritult, õpinguid alus
tatakse üldainetest: riigi ja õiguse teoo
ria, riigi ja õiguse ajalugu, loogika, 
poliitiline ökonoomia, filosoofia jne., 
neile lisanduvad põhidistsipliinldena 
nõukogude riigi- Ja haldusõigus, krimi- 
naal- ja tsiviilõigus, tööõigus, rahvus
vaheline õigus ning mitmesugused ra
kenduslikud õigusteadused, kus tuleva
ne Jurist õpib kasutama teiste humanl- 
taar- ning reaalteaduste saavutusi oma

kutsetöös (kriminalistika, krlminoloogla, 
kohtumeditsiin, kontupsühholoogla jne.).

Alates kolmanda õppeaasta ke
vadsemestrist jagunevad üliõpilased 
nelja tsüklisse, kus nad spetsiali
seeruvad kitsamal erialal. Sama õp
peaasta lõpul ollakse lühiajalise! 
praktikal rahvakohtutes, prokura
tuuris, täitevkomitees ja m ajandus
organisatsioonides.

Tsüklites jätkub üldainete õppimi
ne, juurde tulevad erikursused, se
nisest suurem kaal on aga iseseis
val tööl. Nüüd süvendavad tuleva
sed uurimisorganite töötajad oma 
teadmisi kriminaalõiguse, krimina
listika, kriminoioogia jt. ainete eri
probleemides.

Kohtu- ja prokuratuuri tsükli üli
õpilased saavad süvendatud e tte
valmistuse kriminaal- ja tsiviil
õiguslike distsipliinide osas töö ta 
miseks kohtunikena, abiprokuröri
dena, advokaatidena ja notaritena.

Nõukogude ri igiaparaadi tuleva
sed spetsialistid õpivad põhjalikult 
tundma kohalike nõukogude o rg a 
nite spetsiifikat, töö organiseerimist 
riigiaparaadis , tutvuvad lähemalt

juhtimisteooriaga ning saavad v a 
jalikke teadmjsi. sotsioloogiast,  so t
siaalpsühholoogiast jne. Ka selle 
tsükli üliõpilaste kontaktid nõuko
gude organitega muutuvad tööala
seks, kasulikuks mõlemale poolele.

Majandustsükli üliõpilased, kel
lest saavad ennekõike tööstus- ja 
põllumajandusettevõtete juriskon- 
suldid, täiendavad oma m ajan du s
alaseid teadmisi, uurivad juhtimis
teaduse aluseid ning tsiviil-, töö-; 
kolhoosi- ja maaõiguse aktuaalseid 
probleeme.

Viiendal õppeaastal on üliõpila
sed neljakuulisel praktikal ameti
asutustes ning ettevõtetes, mis on 
võimalikult lähedased nende tule
vastele . töökohtadele.

Juristi elukutseks valmistumine 
ei seisne mitte üksnes loengutest 
osavõtmises, iseseisvas töös, semi
naride ja praktikumide ettevalmis
tamisel, kursusetööde kirjutamises, 
vaid ka osavõtus üliõpilaste teadus
likust tööst, lektoritööst ühingus 
«Teadus», organiseerimisvõime ja 
suhtlemisoskuse arendamises ees
kätt mitmekülgse ühiskondliku te
gevuse kaudu. Sellepärast peab

õigusteaduskonna üliõpilane orien
teeruma üheaegselt nii õppimisele 
kui ka aktiivsele ühiskondlikule te 
gevusele.

Juristi elukutse on üks van em a id  
inimtegevuse alasid. Heaks juristiks 
saamine nõuab kõrvuti kõrgete tah- 
telis-moraalsete omadustega treeni
tud mälu ja  laia silmaringi, raud
set loogikat, väljakujunenud h arju 
must pidevaks enesetäiendamiseks, 
töövõimet, huvi ühiskondlike prob
leemide ja tegevuse vastu jne. See 
töö nõuab täiuslikku sõ n a v a ld a m ist  
kirjas ja kõnes, füüsilist ja vaim
set treenitust. Sellepärast võib  
noor kirjanduse-, kunsti- ja spordi- 
huvitine juristi elukutset valides 
kanda säärased harrastused k ind
lalt aktiva poolele.

Täiendavat informatsiooni võtb 
saada ülikooli teatmikust (Teatmik 
1980. a. Tartu Riiklikku Ülikooli 
astujatele) või teaduskonna deka
naadist Ülikooli tn. 18 (ruum 313, 
tel. 341-21/250) ja alates 20. juu
nist vastuvõtukomisjonist, mis asub 
peahoones.

Dots, HENGO KINGS, 
õigusteaduskonna dekaan



T R Ü  fi loloogiateaduskonnast ört 
•võrsuriud kandev osa meie vabariigi 
lärtasest huiiiahitäarintelligentsist, 
Meie kasvandikke Võib köhata kõi
gis suuremates 'koolides, paljudes 
raam atukogudes, toimetustes, kul- 
iüur iasu tustes  (muuseumid, teatrid), 
loomulikult ka kõrgemates õppe
asutustes ja  Eesti NSV Teaduste 
Akadeemia Keele ja Kirjanduse Ins
ti tuudis.  Seoses kultuuri ja  teadu
se edasise arengü ülesannetega 
ootab teaduskond rteile väärikat j ä 
relkasvu tänas te  abiturientide, keel- 
ie- ja  kir jandushuviliste seast.

õppeaeg statsionaarselt õppijaile 
kestab teaduskonnas viis aastat, 
Jtaugõppijaile kuus. Eksamid toimu
vad kaks korda aastas, igal sessioo
nil 4—5 eksamit ja niisama palju

arVe^tüsL viimase ' kursuse' lõptil 
aga kaitstakse eriaiahe diplomitöö 
ja sooritatakse riigieksam. Lõpeta
ja saajb diplomi, milles tema kvali
fikatsiooni tähistavad sõnad «filo
loog, keele ja  kirjanduse õpetaja».

Õppeaineid on stuudiumi vältel 
mitukümmend, sea lhu lgas ; 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; - v isadust;. eriti ju s t  .mitme, 
keele õppimiseks:.

Teaduskonna lõpetajad saavad 
pedagoogilise ettevalmistuse ja 
praktiliselt üle 80% ön pedagoo
gilisele tööle suunatud. See on au 
väärne, meie rahvale ääretult va^ 
jalik töö, Teised erialased rakendus
võimalused pärast stuudiumi lõ
petamist sõltuvad meie kultuuri ja  
rahvam ajanduse vajadustest v as ta 
val aastal (tööle suunamine toimub 
riikliku jao tuskava 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. Seljakin, P, Reifman, J ,  Peegel,

S, Issakov, dotsendid J. Tuldava,
O. Mutt, P. Paini eos ja paljud tei
sed. .

Teaduskonnas on mitu osakonda. 
Kui asute Õppima eesti filoloogia  
osakonnas, saate  filoloogi, eesti kee
le ja kirjanduse 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 kir jandus, eesti rahva
luule ja soome-ugri keeled. Spets ia
liseerumine algab juba esimese kur
suse kevadsemestrist,  kulgedes röö
biti üldfiloloogilise ettevalmistuse
ga.

Vene filoloogia osakonnas oman
date filoloogi, vene keele ja  kir
janduse õpetaja kvalifikatsiooni. 
Siin on kitsamateks erialadeks ve

ne keel ja  vene .kirjandus. Ootame 
sellesse osakonda ka keelehuvilisi 
noori eesti keskkoolide lõpetajate 
seast. Neid ootab tulevikus huvitav 
töö, olgu see siis koolis, tõlkijana 
või mõnel teisel alal.

Võõrfiloioogia osakonnas on kaks 
suuremat alajaotust, esimene neist 
valmistab ette filolooge, inglise 
keele ja  kirjanduse õpetajaid, te i
ne — filolooge, saksa keele ja  k ir
janduse õpetajaid. Loomulikult 
saadakse õpitava võõrkeele osas 
sedavõrd põhjalik ettevalmistus, et 
lõpetaja on suuteline vajaduse kor
ral töötama ka tõlgi või giidirta.

Tänavu võetakse vastu ka neid, 
kes tahavad saada filoloogiks, 
prantsuse keele jä kirjanduse õpe
tajaks.

Prof. HARALD PE EP, , 
eesti kirjanduse ja rahvaluule 

kateedri juhataja

Ajakirjanikuks
Ajakirjandus on ülimalt huvitav 

slukutse, kasvõi sellepärast, et siin 
^i ole ükski tööpäev teisega ühte 
nagu. V astavalt NLKP KK o tsu 
sele ajakirjanike ettevalmistuse pa
randam isest toimub tänavugi üli
koolis vastuvõtt sellele erialale 
TRÜ filoloogiateaduskonnas. Soovi
tame eeskätt kirjanduslike võime
tega .noorte l  seda võimalust tõsiselt 
võtta.

Erinevalt muudest erialadest tu 
leb siin enne vastuvõtueksameid 
(need on eesti filoloogidega ühi
sed),  s. o. eesti keel (kirjalik ja  suu
line), NSVL ajalugu (suuline), 
võõrkeel (suuline) läbi teha loo
minguline konkurss.

Nõnda siis: kui esitate avalduse 
ülikooli astumiseks, siis märkige 
sinna, et soovite õppida a jakirjan
dust ning taotlete osavõttu loomin- 
-gulisest konkursist. Koos avalduse 
ja  muude nõutavate dokumentidega 
tuleb loomingulisele konkursile pää
semiseks veel lisada:
1) iseloomustus-soovitus Ajakirja

nike Liidu osakonna või 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 jasaatja 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, ra 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 tu n d 
mist ja  arutlusoskust eeldava 
teema hulgas. Selle ülesande 
edukalt tä itnul lubatakse teha

Ajakirjandustudengid Vilniuses
konkursi teine osa, milleks on

2) individuaalne vestlus vastavas 
komisjonis, kus selgitatakse sis
seastuja huvid ja ühiskondlik- 
poliitiline silmaring.

Konkursi mõlemad astmed soori

tanud lubatakse komisjoni poolt 
vastuvõtueksameile. Konkursile m it
telubatud või konkursi mittesoorita
nud võivad loomulikult dokumendid 
sisse anda teisele erialale. Ajakir
janike Liidu liikmed vabastatakse

konkursist. 2urnallstika erialale 
võetakse tänavu vastu 15 noort.

Materjalid konkursist osavõtmi
seks koos muude sisseastumisel 
nõutavate dokumentidega esitada 
vastuvõtukomisjonile kuni 10. juu
lini. Konkursikomisjon teeb hilje
malt kolme päeva jooksul otsuse, 
keda lubatakse konkursile: konkur
si tulemused teatatakse hiljemalt 
18. juuliks. Vastuvõtueksamid koos 
eesti keele ja  kirjanduse osakonda 
astu ja tega  toimuvad augustis.

Ajakirjanduse erialal kehtib esi
mesest kursusest peale eraldi õppe* 
plaan, mille järgi õpitakse ühis- 
kondlik-poliitiliste ja  üldfiloloogilis- 
te (eesti keel, võõrkeel, väliskirjan
dus, eesti ja  vene kirjandus jpt.) 
ainete kõrval üldisemaid ja k itsa
maid erialaaineid (nõukogude a ja 
kir jandus, ajakirjandustehnika, a ja 
kirjanduse sotsioloogilise uurimise 
meetodid, eesti ajakirjanduse a ja 
lugu, välismaine ajakirjandus jne.). 
Erikursuste ja  -seminaride, samuti 
erialase praktika käigus om anda
takse kitsam eriala (töö ajalehes, 
ringhäälingus, TV-s, võimalik on 
õppida ka dokumentaalfilmi ja  rek
laaminduse alal).

Ja  lõpuks: tahaks konkursil näha 
rohkem noormehi!

Prof. JUHAN PEEGEL, 
žurnalistikakateedri juhataja

1Ш

Ajaloolaseks
Psühholoogiks
Defektoloogiks

Ülikool valmistub 1982, aastal 
täh is tam a oma 350. aastapäeva. 
Kogu tegevusaja  jooksul on ülikoo
lis õpetatud ja õpitud ajalugu. P ik
ka aega tehti seda ajaloo-keeletea- 
duskonna raames. Alates 1973. aas
ta s t  tegutseb omaette ajalooteadus- 
kond. Ajaloolaste kõrval valm ista
takse seal ette ka psühholooge ja 
defektolooge.

1980. aastal võetakse ajalootea
duskonna I kursusele 80 statsio
naarset üliõpilast, neist 30 ajaloo, 
25 psühholoogia ja 25 defektoloogia 
erialale. Põhiline osa nendest koh
tadest tä idetakse konkursi korras, 
teatud hulga annab ettevalmistus- 
osakond. Viimastel aastatel on kon
kurss ajaloo- ja  psühholoogia osa- 

Ttonda astujatele olnud üks tiheda
maid ülikoolis (üle kolme kandi
daadi ühele kohale), defektoloogia 
osakonda pisut väiksem.

Ajaloohuvilistel tuleb sooritada 
sisseastumiseksamid NSV Liidu

ajaloos (suuline), eesti keeles ja 
kirjanduses (kirjalik ja suuline) 
ning võõrkeeles (suuline). Psühho
loogia osakonda astujad peavad 
ühtviisi tugevad olema nii humani
taaralal kui ka täppisteaduste val
las. Nendel seisavad ees sisseastu
miseksamid eesti keeles ja  kir jan
duses (kirjalik), NSV Liidu aja
loos (suuline), matemaatikas (kir
jalik) ja  bioloogias (suuline). De
fektoloogia osakonna üliõpilaskan
didaadid peavad sooritama sisseas
tumiseksamid eesti keeles ja  kir
janduses (kirjalik ja suuline),  bio
loogias (suuline) ja NSV Liidu 
ajaloos (suuline).

Ajaloo-osakonnas saavad kõik 
üliõpilased põhikursuste kaudu süs
temaatilise ülevaate NSV Liidu 
(sealhulgas ka Eesti NSV) a ja 
loost ja  üldajaloost kõige vanema
test aegadest kuni tänapäevani. 
Selle kõrval õpitakse ka ühiskon
nateadusi ja keeli. III kursusel al
gab spetsialiseerumine. Põhiliselt

an võimalik spetsialiseeruda NSV 
Liidu ja üldajaloole. Kitsamateks 
erialadeks on arheoloogia, arhiivin
dus, e tnograafia ja  kunstiajalugu. 
Sõltumata valitud erialast,  saavad 
kõik ajalooüliõpilased pedagoogili
se ettevalmistuse, Õppetöö põhivor
miks on loengud ja  seminarid. Nei
le lisanduvad arheoloogia- ja  e tno
graafia-,  pioneerilaagri-, arhiivi-, 
muuseumi-ekskursiooni-, pedagoogi
line ja diplomieelne praktika. Tea
dusliku töö oskus omandatakse 
eriseminarides, mis lõpevad kursu
setööde kir jutamisega. Viie õpingu- 
aasta  jooksul tuleb sooritada 39 
arvestust ja 33 eksamit. Lõpetami
seks on vaja kirjutada ja kaitsta 
diplomitöö ning sooritada kaks rii
gieksamit. Ajaloo-osakonna lõpeta
jad saavad ajaloolase, keskkooli 
ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 
kvalifikatsiooni. Enamik lõpetaja
test suunatakse tööle koolidesse. 
Väiksem osa, eeskätt kitsamal eri
alal lõpetanud, leiab rakendamist 
muuseumides, arhiivides, ajaloo- ja 
kultuurimälestiste restaureerimise 
asutustes või teadusliku uurimise 
instituutides. Osa ajaloolasi on siir
dunud ka partei- ja komsomolitöö
le. Teaduslikul alal võimekamad lõ
petajad jäetakse tööle ülikooli juu r
de või suunatakse aspirantuuri.

Psühholoogiaosakonnas õpitakse 
erialaste  distsipliinide kõrval ka

bioloogilisi, humanitaarseid ja m a 
temaatilisi aineid, samuti ühiskon
nateadusi. Loengute kõrval on täh t
saks õppetöö vormiks arvutus- ja  
katsetehnika kasutamise praktiku
mid. Alates III kursusest on võima
lik spetsialiseeruda töö- ja insene
ripsühholoogia, sotsiaalpsühholoo
gia, üldpsühholoogia, vanuseastme- 
te ja  pedagoogilise psühholoogia 
ning meditsiinipsühholoogia k itsa
male erialale. Praktikal käivad 
psühholoogiaüliõpilased tööstuset
tevõtetee ja koolides. Võimalus on 
osa võtta ka lepingulistest uuri
mistöödest. Viie õpinguaasta jook
sul tuleb sooritada 41 arvestust ja 
35 eksamit ning kirjutada 2 kursu
setööd. Ülikool lõpetatakse diplo
mitöö ning riigieksamitega. Psüh
holoogiaosakonna lõpetajad saavad 
psühholoogi ja psühholoogiaõpeta- 
ja kvalifikatsiooni. Nad suunatakse 
tööle tööstusettevõtetesse, m ajandi
tesse, uurimisasutustesse, kutse- 
nõuandlatesse, raviasutustesse ja 
mujale.

Defektoloogiaosakonnas valmis
tutakse tööks vaimselt alaarenenud 
või kõnehälvetega lastega. Erilist 
tähelepanu pööratakse meditsiini ja  
psühholoogia tundmaõppimisele 
ning emakeele õpetamise metoodi
kale. õpitakse ka ühiskonnateadusi 
ja  keeli. Erialane praktika toimub 
abi- ja erikoolides. Viie õpingu

aasta  jooksul tuleb sooritada 42 
arvestust ja 37 eksamit ning kir ju
tada  kaks kursusetööd. Lõpetamisel 
on vaja kaitsta diplomitööd ja  soo
ritada riigieksamid. Defektoloogia- 
osakonna lõpetajad saavad abikooli 
õpetaja (oligofrenopedagoogi) ja 
logopeedi kvalifikatsiooni. Nad 
suunatakse tööle abi- ja  erikoolides
se, üldhariduskoolide tasandus- ia 
logopeedilistesse klassidesse, kooli
eelsetesse lasteasutustesse, logo
peedilistesse punktidesse või eri- 
alastesse uurimisasutustesse. ..Defek
toloogia eriala lõpetanud võivad 
töötada, arvestades üldist etteval
mistust, ka 8-klassiliste koolide ja 
algklasside õpetajatena ning kas
vatajatena internaatides ja  laste
aedades. Defektoloogid saavad 
25% kõrgemat stipendiumi ja pal
ka.

Kõigil ajalooteaduskonda astu ja
tel peab olema avar ühiskondlik- 
poliitiline silmaring ning eeldused 
ja tahtmine töötada inimestega. 
Oodatud on eriti need noored, keš 
juba koolipõlves esinesid lektorite 
ja agitaatoritena, võtsid aktiivselt 
osa pioneeri- ja  köhisomolitõõšt, 
osalesid aineolümpiaadidel või te 
gelesid endast nooremate õpilaste 
.juhendamisega.

Dotsent ALLAN LIIM, 
ajalooteaduskonna dekaan

Spordipedagoogiks
Vähe on neid, kes ei ela kaasa 

olümpiavõistlustele, kuid samuti ka 
-väiksematele spordisündmustele. 
Võistluskonkurentsile kaasa elades 
imetletakse sportlaste võimeid, nen
de täiuslikke liigutusi, oskust end 
mobiliseerida. Vaevalt on kellelegi 
saladuseks too suur töö, vaev ja 
eneseületamine, mis treeningutel 
eelneb võitjapjedestaalile tõusmise
le.' Kuid mitte see' pole määrav, kui 
palju treenitakse, kuipalju higi ja 
vaeva valatakse, vaid eelkõige.. see, 
kuidas treenitakse, milliste ülesan
nete  täitmiseks kulub higi ja  vaev.

On vaja  suurte teadmiste ja  os
kustega spetsialisti,  kes juhib sport

lase tegevust,  kes tegelikult on 
sportlase saavutuste  kaaslooja. V a
hetevahel vilksatabki televiisoriek
raanidel või kohtame staadionidel,  
võimlates sportlase kõrval kedagi, 
kes juhib sportlase tegevust, kes 
on kui vanemaks seltsimeheks. Ta 
jagab sportlasele nõuandeid, suu t
mata  jääda  rahulikuks, ta  elab 
sportlasele kaasa, rõõmustab sii
ralt tolle edu ja kurvastab ebaedu 
üle. See on treener.

Mõiste «treener» pole uus. Kuid 
selle mõiste sisu on ajapikku muu
tunud. Tänapäeval peitub selle 
mõiste taga  keerukas kogum teoree
tilisi teadmisi, spordialasetd osku

si, psühholoogilist vaistu, pedagoo
gilisi võimeid, oskust rakendada 
noort inimest ennast ületavasse 
töösse, võ im e t . juhtida noort ini
mest kõige pingelisemas emotsio
naalses situatsioonis. Siin lisandub 
veel eriline vaist, mis annab tree
neri tööle teatava annuse kunstn i
kule omasest tegevusest.

Treener ei teki iseendast. Selleks 
et saada  treeneriks, tuleb õppida 
põhjalikult tundma inimest, tema 
organismi ehitust ja talitlust. Mida 
kõrgemale tõusevad spordisaavutu- 
sed, seda enam  laieneb heaks tree- 
neritõöks vajalik teadmistevaru. 
Kuid treener., peab samal, ajal 
omandam a ka teadmised, et olla 
hea pedagoog ja  psühholoog, sam u
ti omandama põhjalikult ja  peen
susteni spordialased oskused. Ning

selleks, et saada heaks treeneriks,, 
on vaja omandada kogemusi, eel
kõige aga oskust, et õpitu ei jääks 
surnud kirjatäheks.

Sellise spetsialisti ettevalmistus 
on^ ülikooli kehakultuuriteaduskon
na ülesanne.

Ootame abituriente, keda on se
ni tugevalt paelunud sport, kes on 
läbi elanud treeninguvaevu }a tu n 
netanud sportliku võistluskonku- 
rentsi karmust ning kes tahab ko
gu elu siduda spordiga.

Vastuvõtt kehakultuuriteaduskon
da toimub spordierialade kaupa. 
Põhilised alad, mille tarbeks me 
treenerid ette valmistame, on kerge* 
jõustik, sportmängud (korv-, vork- 
ja väravpall), raskejõustik (maad
lus ja tõstmine), veesport (ujumine, 
sõudmine, aerutamine, purjetamine),

suusasporti laskmine, jalgrattasport 
ja iluvõimlemine. Võttes arvesse 
laekunud avalduste arvu ning vaba
riigi vajadusi treenerite kaadriks, 
määratakse enne sisseastumiseksa
meid erialad, millel toimub vastu
võtt ja kontingendi jaotus erialade 
vahel. Üldse võetakse vastu 50 
statsionaarset ja 25 kaugüliõpilast. 
Lisaks sellele suunab vastuvõtuko
misjon 5 noort õppima Moskva või 
Leningradi kehakultuuri instituuti
desse.

Teaduskond loodab, et tänavus
tel üliõpilaskandidaatide! on olüm- 
piatuul purjedes ja  olümpiatuli sü 
dames,, mis .ann ab  neile hoo nii 
sisseastumiseksameil kui ka kogu 
stuudiumi vältel.

Prof. ATKO VIRU,
kehakultuuriteaduskonna dekaan



M atem aatikuks
Matemaatikateaduskond võtab 

sügisel oma perre vastu 110 uut 
üliõpilast, kellest 70 asuvad õppima 
matemaatika }a 40 rakendusmate
maatika erialal.

Elektronarvutustehnika loomine ja kii
re areng viimastel aastakümnetel on 
tekitanud tõelise murrangu matemaati
kas ja selle rakendustes. Kui varem 
olid matemaatilised meetodid kasutusel 
peaasjalikult täppisteadustes, siis nüud 
ei saa nendeta läbi isegi sellised hu
manitaarsed distsipliinid nagu filoloo
gia, õigusteadus jt. Matemaatikud on 
oodatud uurimispartnereiks väga mitme
te erialade teadlasrühmades. Andme
töötluse matemaatilisi meetodeid vaja
takse ka vahetult tehnikas ning tootmise 
ja rahvamajanduse planeerimisel ja juh
timisel. Järjest kasvab arvutuskeskuste 
ja neis töötavate elektronarvutite arv, 
kusjuures arvutid muutuvad üha võim
samaks ja kaasaegsemaks. Matemaati

k u te  poolt lahendatavad ülesanded on 
tänapäeval mitmekesised, lahendustest 
tulev kasu on sageli väga suur.

Uued rakendusvaldkonnad omakorda 
on mõjutanud matemaatikat ja stimu
leerinud uute teooriate kujunemist. Kõ
nesolev protsess kajastub otseselt üli
kooli õppeplaanides, kuid sellest puutu
mata pole jäänud ka keskkool, kus ju
ba mõnda aega on päevakorras õppe

programmi kaasajastamine. Kõige selle 
tulemuseks on suur vajadus nii kvalifit
seeritud rakendusmatemaatikute kui ka 
tänapäeva nõuetele igati vastavate ma- 
temaatikapedagoogide ja -teadlaste jä
rele.

Kõrgharidusega matemaatikuid 
valmistab meie vabariigis ette TRÜ 
matemaatikateaduskond. Õppeaeg 
on 5 aastat. Ettevalmistuse aluseks 
on sellised traditsioonilised põhi
ained nagu matemaatiline analüüs, 
analüütiline geomeetria ja kõrgem 
algebra, mille elementidega tehak
se tutvust j'uba keskkoolis. Ülikooli 
esimesel kursusel õpitakse aga ka 
juba uusi, kaasajal kujunenud dist
sipliine: matemaatilist loogikat, 
arvuteid ja programmeerimist jt. 
Hiljem järgnevad sellised rakendus
likult tähtsad ained nagu tõenäo
susteooria ja matemaatiline statis
tika, optimiseerimismeetodid, ope
ratsioonianalüüs, automatiseeritud 
juhtimissüsteemid.

Ühise kõrval on teaduskonna ka
he eriala õppeplaanides ka erinevu
si.

Rakendusmatemaatika erialal on
viimati ,mainitud ainetel suurem 
kaal. Ka on siin arvutuspraktika ja 
arvutusmeetodite käsitlus märksa 
ulatuslikum. Eriainete ■ süsteem on 
orienteeritud edasistele rakenduste
le. 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 tutvutakse tänapäeva mate- 
maatikateooria kõigi põhivaldkonda
dega. Õppeplaanis on ka rakendus
likud ained, kuid nende maht on 
väiksem kui rakendusmatemaatiku- 
tel. Seevastu on siin esindatud sel
lised ained nagu psühholoogia, pe
dagoogika ja eriala metoodika, mil
le ülesandeks on anda ettevalmis
tus tööks õppe- või uurimiskollek- 
tiividega. Viimasel kursusel on eri- 
praktika kõrval ette nähtud ka pe

dagoogiline praktika. Stuudiumi 
vältel tuieb koostada kolm kursu
setööd ja lõpul diplomitöö. Eriaine
te süsteem on mõnevõrra univer
saalsem kui rakendusmatemaatikuil. 
Niisugune mitmekülgsem etteval
m istus on matemaatika erialal va
jalik seetõttu, et peamiselt ßelle 
eriala lõpetajate ülesandeks on uue 
kaadri edasine ettevalmistamine 
kas kesk- või kõrgkoolis.

Mõ4emal erialal on üliõpilaste et
tevalmistuses oluline koht iseseis
val tööl. Matemaatikat ei saa ku
jutleda ilma ülesannete lahendami
seta. Noorematel kursustel alusta
takse praktikumides õppejõudude 
poolt antavate ülesannetega, hiljem 
lisanduvad rakendustest välja kas
vanud või teoreetilises uurimistöös 
kerkinud ülesanded. Sageli tuleb 
lahenduse saamiseks välja töötada 
ka uusi meetodeid. Originaalsemaid 
lahendusi ja meetodeid tutvustavad 
üliõpilased erialaringide koosoleku
tel, konverentsidel (ka väljaspool 
meie vabariiki) ning vormistavad 
auhinnatöödena.

Matemaatika õppimine arendab 
kogu intellekti. Loogiline rangus ja 
süsteemikindlus, millega on üles

ehitatud matemaatilised teooriad„. 
on olnud eeskujuks paljudel vaim
se tegevuse aladel. Kahtlemata 
nõuab matemaatilise kõrghariduse 
omandamine sihikindlat tööd ja 
suurt mõttepinget, kuid nagu näi
tavad kogemused, on see jõukohar 
ne kõigile keskkoolis normaalse 
edukusega noortele.

Põhiline on hea töötahe, se llest  
tuleneb huvi ja võimekuse pidev 
areng. Eriti oodatud on TRÜ ma
temaatikateaduskonnas muidugi 
need abituriendid, kes on ilmuta
nud sellekohaseid võimeid, olgu  
siis eri- või üldklassis või olümpi
aadidel. Tuleb aga rõhutada, et ai
nuüksi «eliit» ei ole ühelgi aastal 
suutnud täita tera.va kaadrivajadu- 
se tõttu üpris suurt teaduskonna 
vastuvõtukontingenti.

Noortele, kes tahavad lähemalt 
teada matemaatikateaduskonnast ja 
selles õpitavatest erialadest, võib 
soovitada teaduskonda tutvustavat 
brošüüri ja teaduskonna erialade 
kutsekirjeldusi, mis on ilmunud 
TRÜ väljaandel.

Prof ÜLO LUMISTE,
matemaatikateaduskonna dekaan

Majandusspetsialistiks
Tänapäeva majandusteadlase ülesan

ded on suured ja vastutusrikkad. Ma
jandusteadlase ülesandeks on kogu rah
vamajanduse majandusalase tegevuse  
suunamine ja arenguperspektiivide ka
vandamine, senise töö efektiivsuse 
kindlakstegemine ja abinõude väljatöö
tamine selle tõstmiseks. Selleks analüü
sib ta detailselt ettevõtete, tootmis
koondiste ja ministeeriumide majandus
tegevust, suunab majanduslikke seoseid, 
materiaalsete ressursside ja tööjõu jao
tust nende vahel. Majandusspetsialistil 
on kaalukas sõna öelda majandusalaste 
otsuste langetamisel ning juhtimisküsi- 
muste lahendamisel rahvamajanduse eri 
tasanditel.

Et seda kõike arukalt teha, on vaja 
tundma õppida majanduselus peituvaid 
seaduspärasusi. Majandusspetsialistide 
ettevalmistamisele ongi viimastel aasta
tel pööratud üha rohkem tähelepanv. 
Veerandsajandi jooksul on vastuvõtt 
statsionaarsesse osakonda kasvanud üle 
kaheksa korra. Majandusteaduskonnad 
töötavad TRÜ-s, EPA-s, TPI-s. Vaba
riigisisese tööjaotuse korras valmista
takse TRÜ majandusteaduskonnas ette 
kaubanduse ja rahanduse spetsialiste 
ning majanduskübemeetikuid — kokku 
в erialal.

1980. a. võetakse päevasesse osa
konda uusi üliõpilasi kaubandus- 
raamatupidamise, kaubandusöko- 
noomlka, toidukaupade ja tööstus
kaupade tundmise ning kaubanduse 
organiseerimise erialale (4-aastane 
õppeaeg), rahanduse ja krediidi 
ning majandusküberneetika erialale 
(5-aastane õppeaeg). Rahanduse ja 
krediidi erialal toimub õppetöö ka 
vene keeles. Kaugõppeosakonda 
võetakse uusi üliõpilasi rahanduse 
ja krediidi, kaubandusökonoomika 
ning kaubandusraamatupidamise 
erialale. Kaubandusökonoomikas ja 
rahanduse ning krediidi erialal on 
kaugõppes ka venekeelsed grupid.

Kõigi erialade õppetööd (ka õp
peplaane), samuti tulevaste lõpeta
jate tööperspektiive tutvustatakse 
ammendavalt peatselt ilmuvas teat
mikus «TRÜ majandusteaduskond
1980. a.» Teatmikke saadame kesk
koolidesse, kutsenõuandlatesse ja

kõigile meil õppimisest huvitatuile 
nende soovil. Kui on probleeme, pa
lume pöörduda dekanaadi poole 
aadressil Tartu 202 400 Nooruse 9 
TRÜ majandusteaduskond.

Majandusteaduskonnas, nagu 
üldse kõrgemates koolides mõeldak
se praegu palju uutele suundadele 
õppeprotsessis. On välja kujunemas 
terviklik õppe-uurimissüsteem, mis 
hõlmab referatiivsed tööd, erisemi
narid, kursusetööd, loomingulised 
praktikauurimused, spetsiaalse tea
dusliku töö aluste kursuse ja lõpeb 
diplomitööga. Niisugune eesmärgi- 
kindel tegevus võimaldab anda 
töökamatele üliõpilastele kaaluka
maid uurimisülesandeid, tõmmata 
neid kaasa kateedrite ja laboratoo
riumide uurimistöödele. Üliõpilaste 
osavõtt lepingulistest uurimistöö
dest on küllaltki arvukas. Edukalt 
tegutseb Üliõpilaste Teaduslik 
Ühing. Kõik see teenib spetsialisti 
parema ettevalmistamise eesmärki 
ning aitab temast kujundada aren
guvõimelisi majandusjuhti.

Uute vormide kasutamine õppe

protsessis ei tähenda loomulikult 
traditsiooniliste hülgamist. Aluse 
iseseisvale uurimistööle paneb siis
ki pidev osavõtt loengutest, semi
naridest ja praktikumidest. Neis 
antakse ja omandatakse iga teaduse 
alused.

Loomulikult ei möödu üliõpilase 
aeg õppides või ÜTÜ ringides te
gutsedes. Tänased majandusüliõpi- 
lased on tulevased töökollektiivide 
ja ühiskondlike organisatsioonide 
juhid. Sellealane töö on seda edu
kam ning tulevikuspetsialisti enese 
areng seda kiirem, mida rohkem ta 
saab juba ülikoolis juhtimis- ja or- 
ganiseerimiskogemusi. Häid võima
lusi mainitud suunas arenemiseks 
pakub tegevus komsomoli- ja ame
tiühinguorganisatsioonis. Uliõpi- 
laste-aktivistide eestvedamisel on 
teaduskonnas teoks saanud huvita
vad üritused: kohtumised juhtivate 
majanduspraktikute ja -teadlaste
ga, mitmekülgsed kontaktid teiste 
kõrgkoolide üliõpilastega, spordi
päevad, teaduskonna- ja kursuse- 
õhtud ning palju muud. Komsomoli-

organisatsioon on ülikoolis aktiiv
semate kirjas, positiivselt saab ise
loomustada ka teisi teaduskonna 
ühiskondlikke organisatsioone.

Teaduskonna lõpetajad on oma 
töökohtadel hästi hakkama saanud,- 
täites vastutusrikkaid ülesandeid 
vabariigi keskasutuste osakonna- ja 
valitsusejuhatajatena, kaubandus
organisatsioonide, rahandus- ja 
pangaasutuste, arvutuskeskuste ja 
automatiseeritud juhtimissüsteemide 
juhtijatena ning spetsialistidena. 
Paljud lõpetanud on asunud tea
duslikule tööle, õppejõududeks 
kõrg- ja keskeriõppeasutustesse või 
suunavad meie majandustegevust, 
partei- ja nõukogude organites.

Majandusteadlase 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

Bioloogiks
Geograafiks
Geoloogiks

Juba ürgsetest aegadest alates 
on inimene püüdnud õppida tund
ma teda ümbritsevas looduses toi
muvaid protsesse ja lahendada 
probleeme, mis paratamatult teki
vad inimese suhtlemisel loodusega. 
Eriti teravaks on looduse uurimise 
vajadus muutunud nüüdisajal, mil 
inimese praktiline tegevus rohkem 
kui kunagi varem mõjutab meid 
ümbritsevat loodust ja inimest kui 
elusa looduse lahutamatut osa. See 
on ühiskonna ette seadnud komp
litseeritud ülesanded, mille lahen
damine nõuab mitmete erialade 
spetsialistide ühiseid jõupingutusi.

Bioloogia-geograafiateaduskond 
valmistab meie vabariigile spetsia
liste bioloogia, geograafia  ja  geo
loogia erialal. 1980. aas ta  sügisel 
võetakse I kursusele 90 uut üliõpi
last, kellest 50 hakkab õppima bio
loogiat, 25 geograafiat ja  15 geo
loog ia t

Bioloogiaosakonda astujad spet
sialiseeruvad alates III kursusest 
ökoloogia, biokeemia, geneetika, 
mikrobioloogia, hüdrobioloogia-ih- 
tüoloogia, tsütoloogia, taimefüsio
loogia, zooloogia ja botaanika eri
alale. Kahel esimesel ülikooliaastal 
õpitakse matemaatikat, keemiat, 
füüsikat ja bioloogia üldaineid — 
botaanikat, zooloogiat, biokeemiat 
jt. Kolmandal kursusel algab vali
tud kitsama eriala omandamine ja 
Hsaks üldainetele kuulatakse mit
meid erikursusi ja tutvutakse tu
levase eriala uurimismeetoditega 
praktikumides. Teadusliku uurimis
töö kogemusi saadakse suvisel me
netluspraktikal ning kursuse- ja 
diplomitöö tegemisel.

Bioloogiaosakonna lõpetajad töö
tavad õpetajatena üldhariduslikes 
koolides, teaduritena TA instituu
tides, põllumajanduslikes ja medit- 
siinilistes uurimis- ning katseasutus- 
tes ja looduskaitsealadel. Mikrobio
looge ja biokeemikuid vajavad ka 
tööstuslaboratooriumid.

Geograafiaosakonda astunuil on 
võimalus valida kitsamaks erialaks 
majandusgeograafia, füüsiline geo
graafia või biogeograafia. Kahel 
esimesel kursusel töötavad kõikide 
erialade üliõpilased ühise õppeplaa
ni alusel, õpitakse üldaineid (ma
temaatika, füüsika, keemia) ja geo
graafilisi põhidistsipliine nagu ül
dine maateadus, üldine hüdroloogia, 
meteoroloogia ja klimatoloogia jt. 
Alates kolmandast kursusest toimub 
õppetöö osaliselt erialade kaupa. 
Füüsilised geograafid tutvuvad 
põhjalikumalt maastikuteaduse, 
maastikuhoolduse ja loodusvarade 
hindamisega, biogeograafid õpivad 
süvendatumalt bioloogilisi aineid, 
majandusgeograafia rahvamajandu
se planeerimist ja majandusgeo
graafia matemaatilisi meetodeid.

Umbes pooled geograafiaosakon- 
na lõpetajad töötavad koolides õpe
tajatena. Geograafe vajavad hüdro- 
meteoroloogiateenistus, teadus- ja 
projekteerimisasutused, plaaniorga- 
nid ja looduskaitseasutused.

Kõik bioloogia- ja geograafiaosa- 
konna lõpetajad saavad õpetaja 
kutse, kusjuures bioloogid saavad 
põhlalale lisaks keemia ja geograa
fid bioloogia õpetamise õiguse.

Geoloogia erialal valmistatakse 
ette geolooge-kaardistajaid, hüdro- 
looge ja ehitusgeolooge. Geolooge 
vajab meie vabariigis ENSV Geo
loogia Valitsus, TA Geoloogia 
Instit-uut, ENSV Riikliku Ehitusko
mitee asutused ja hüdroloogia maa
paranduse ja veemajanduse süs
teem.

Kõikide teaduskonnas õpetatava
te erialade omandamisel on tähtsal 
kohal suvine õppe- ja menetlus
praktika, mille käigus saadakse tu
levaseks tööks vajalikke praktilisi 
kogemusi. Paljude erialade (füüsi
line geograafia, biogeograafia, geo
loogia, ökoloogia, zooloogia, bo
taanika) suvised praktikad on seo
tud välitöödega.

Välitööd toimuvad nii koduvaba
riigi mitmetes paikades kui ka 
Koolal, Krimmis ja Tuva ANSV-s. 
Tulevaste pedagoogide silmaringi 
laiendamiseks organiseeritakse õp
peekskursioone Karjalasse, Kesk- 
Aasiasse, Taga-Kaukaasiasse jne.

Tulevaste biokeemikute, geneeti
kute, molekulaarbioloogide, taime- 
füsioloogide ja mikrobioloogide 
menetluspraktika baasideks on nii 
meie vabariigi kui ka tsentraalsete 
teadusasutuste laboratooriumid.

õppimine bioloogia-geograafia- 
teaduskonnas on pingeline, kuid 
huvitav. Endale sobiva eriala võib 
siin leida igaüks, kes tunneb huvi 
meid ümbritseva looduse vastu ja 
ei karda õppimisraskusi.

Dots. kt. JAAN SIM1SKER,
taimefüsioloogia ja -biokeemia 

kateeder

•  •

EUE
Nelja kuu pärast alustab Eesti 

Üliõpilaste Ehitusmalev oma seits
meteistkümnendat töösuve.

Jagunetakse seitsmeks re-gioo- 
niks, kus töötab ligikaudu 2300 üli
õpilast kõigist meie vabariigi kõrg
koolidest ja ka tehnikumidest, kel
lest pooled on esmakursuslased.

Tavaliselt käiakse abiks ka ven
nasvabariikides. Teed on viinud 
Kamtšatkale, Jakuutiasse, Karja
lasse, Tjumeni, Gagarini linna ehi
tusele ja mujale.

Maleva veteranidei on olnud või
malus suviti töötada Poola RV-s„ 
Ungari RV-s, Tšehhoslovakkia 
SV-s, Saksa DV-s. Preemiareisi
dega on käidud peaaegu kõigis 
sotsialismimaades, Soomes, Prant
susmaal ja Indias.

EUE on tudengisuve lahutamatu

Toimetaja kt. A. KOOK

«TRU»«Тарту Рнбжлик Юдекоод» («Т*ртус**а госуддрсткеваый ум м р св т ет » ), Оргав парткома, ремторвтк, коматггв ДКСМ и йрофкемь Тартуского гоеударсткеияог© утюерсвтегк. г. Ткртр 
Ос точеной ССР,

Ajalohe «TRÜ» toimetuse aadressi 20*400 Tartu, GltkooH t. 18, TRC, rumm 902, te». S4S-21/2S3. Haoe Heldemana! nim. trükikoja tr&kk. Tartu Oiikoolii J7/19. Ш . üksiknumbri Mod f  kop-
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IMME VIIDALEPA joonistus

Rektori käskkiri
Rahvusvahelise naistepäeva puhul õnnitlen ülikooli arvukat nais- 

peret, avaldan tänu hea õppe- ja kutsetöö eest järgmistele kollektiivi 
liikmetele:

a d m i n i s t r a t i i v t õ ö t a j a t e S t  vaneminsener Kiira Taljale, 
meister Maimu Viirandile, komandantidele Silvia Kilgile, Tiiu Reis- 
mahnile, Endla Jaanikesingile, majahoidja Helja Kriisemannile, va
nemteadur Miralda Koorile, vaneminsener Valve Soomele;

a j a l o o t e a d u s k o n n a s t  õpetajatele Tiiu-Kai Aunapuule, La
rissa Vassiltšenkole, vanemlaborant Juta Kullile, üliõpilasteJe Kärt 
Jänesele, Ülle Liitojale;

a r s t i t e a d u s k o n n a s t  dotsentidele Helle Tapferile, Viiu Sil- 
lastule, Heidi-Ingrid Maaroosile, Lea Praksile, Virve Kasele, assistent 
Riste Raidlale, vanemlaborant Daisy Palmile, meister Juste Borovko- 
vale, üliõpilastele Kristiine Toomele, Tiina Teärile, Nadežda Ljuterile, 
Riina Kukele;

O l d -  j a  m o l e k u l a a r p a t o l o o g i a  i n s t i t u u d i s t  prepa
raator Silvia Poskale, insener Mall Kurele, vaneminsener Ene Mets
palule, laboratooriumi juhataja Helga Lenznerile;

f i l o l o o g i a t e a d u s k o n n a s t  dotsent Ellen Uuspõlluie, va
nemõpetajatele Aurelie Ailile, Liilia Otsmaale, Aino Rodimale, vanem
metoodik Tiina Mällole, üliõpilastele Krista Muldmale, Ene Nagelmaa- 
le, Svetlana Zagorskajale;

f ü ü s i k a  - k e e m i a t e a d u s k o n n a s t  assistent Helgi Suitile, 
vaneminsener Linda Langusele, nooremteadur Ljudmila Matisenile, 
vanemteadur Maila Oravale, üliõpilastele Tiina Aderile, Maret Einas- 
tele;

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 Pärja Tiidole, 
õpetaja Milvi Visnapuule, vanemtehnik Aino Luigele, vanemlaborant 
Marju Pedastele, uksehoidja Elfriide Muugale, üliõpilastele lvi Kreele, 
Kai Vooglaiule, Ene Laanestele;

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  assistent Illi 
Hilpusele, vanemlaborant Ene Talpsepale, insener Valve Kivile, labo
rant Helmi Mällile, dispetšer Kunda Jermakovile, üliõpilastele Elle 
Puurmannile, tJlle Lahkele;

m a j a n d u s t e a d u s k o n n a s t  vanemõpetajatele Vaiki Luigale- 
hele, Eevi Kolgile, vanemlaborant Niina Suvile, laborant Elviira Ba- 
baitšukile, preparaator Piret Lehtmannile, üliõpilastele Ene Tuulmäe- 
le, Tiina Leppikule, Maire Lepikule;

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  vanemõpetaja Nelli 
Kullile, dotsentidele Vilve Kalitsale, Meeta Murdile, vanemlaborant 
Vaike Vanaasemele;

t e a d u s r a a m a t u k o g u s t  osakonnajuhataja Ene Jaansonile, 
pearaamatukoguhoidja Erika Nuginile, vanemraamatukoguhoidja Külli 
Laugastele, raamatukoguhoidja Tiiu Uibule, koristaja Ida Timuskile.

Rektor professor ARNOLD KOOP

Komsomolikroonika
25. veebruaril toimunud ELKNÜ 

TRÜ komitee koosolekul võeti 
ÜLKNÜ-sse vastu ettevalmistus- 
osakonna kuulajad Eha Marks ja 
Nelli Niklus.

Oma tööst andis aru ravi V kur
suse komsomolisekretär Tiit Vee- 
ber, keda komitee karistas suulise 
valju noomitusega, sest selle kur
suse liikmemaksud olid oktoobri
kuust saadik laekumata.

Ülevaate ettevalmistusosakonna 
134-liikmelise komsomoliorgani
satsiooni tegevusest andis organi

satsiooni sekretär Kalev OIlo.
Komitee tegi kokkuvõtteid möö

dunud valimistepäevast. Nenditi, et 
valimised kulgesjd üliõpilaskonna 
suure aktiivsuse tähe all.

Asesekretär Andrus Lauren tut
vustas V. I. Lenini 110. sünniaas
tapäeva tähistamiseks korraldata
vaid üritusi. Võeti vastu ka asja
kohane otsus.

Asesekretär Sergei Nazarenko in
formeeris komiteed teaduskondades 
tehtavast tööst keskkooliõpilastega.

Komsomolikomitee koosolek on 
esmaspäeval, 10. märtsil kl. 18.

Professor SALME NOMMIK 70
Teie õpetaja- ia õpetlasetee tähi

sed? Millal oli algus?
Algus oli 1946. aastal.  Algus oli 

kõiges. Majandusgeograafia  alal ei 
olnud teisi õppejõude, seepärast tu 
li lugeda kõiki vastavaid loengu
kursusi ise. Kergem sai siis, kui il
musid esimesed kasvandikud T. 
Rea ja A. Marksoo. Üheaegselt 
teiste õpetamisega tuli endal õppi
da. Oli vaja omandada filosoofia 
ja eriala nõukogulik metodoloogia, 
vene keel jm.

Tõöd jätkus ööl ja päeval. Kõr
valtvaataja  seda ei näinud. See 
oli võitlus ka iseenda ja e lutingi
mustega. 10 aasta  jooksul jõudsin 
kandidaadikraadini, saades pide
valt pahandada, et kvalifikatsiooni 
tõstmine toimub nii aeglaselt.

Kuidas jõudsite doktorikraadini?
Vahepeal oli kvalifikatsiooni 

edasine tõstmine pärsitud — küll 
endast mitteolenevatel põhjustel. 
Alles 1967. aastal teiste vennasva
bariikide teadlaste õhutusel algas 
pürgimine edasi. 1970. aastal lõp
pes see doktoridissertatsiooni kaits
misega. Sellesse etappi kuulub ka 
majandusgeograafia  kateedri ra ja 
mine (1968). See tähendas aga 
ühtlasi majandusgeograafia  laie
mat tunnustam ist ülikoolis.

Nii et endal on algusi olnud üs
na mitu. Lisaks veel kolleegide al
gused: nende väitekirju tuli ju 
hendada, artikleid lugeda, jne. jne.

Olete ju hariduselt majandus
teadlane, kuidas sattusite geograa
fiasse?

Meie ühiskonna ülesehitamise pe
rioodil oli tarvis hoolitseda inimes
te elu õige ja  ratsionaalse korral
damise eest mitte ainult ajas, vaid 
ka ruumis. See oli veetlev mõte ja 
nii see otsus tuli. Geograafiatea- 
dus näis nende probleemide lahen
damisele kõige lähemal seisvat. 
Pealegi tollal Tartus majandustea- 
duskonda ei olnud.

Te olete oma töös palju saavuta
nud: Teil on aunimetusi, medaleid 
ja kiituskirju, Teilt on ilmunud 
monograafiaid ja ilmub veel. Teid 
tuntakse ja tunnustatakse meil ja

mujal. Aga kas on midagi, mida 
Te pole saavutanud?

Ei kahetse ma midagi. Tahaks 
vaid loota, et ülikooli juhtkonna 
senisest heatahtlikust suhtumisest 
kasvab välja majandus- ja  sotsiaal- 
geograafia suhtes aktiivselt toetav 
suhtumine.

Kuidas Te hindate meie vabarii
gi geograafiateaduse saavutusi?

Ei anna rahu mõte, et Eesti 
NSV Teäduste Akadeemia (voi 
TRÜ) juures puudub geograafia 
teaduslik uurimisasutus. Eeldused 
selle loomiseks on juba ammu ole
mas. Meil on üle 40 teaduste k an
didaadi, kes on laiali pillatud pal
jude sfääride vahel, seal nad kao
tavad sageli oma spetsiaalsuse. Ei 
ole geogräafiadoktoreid, sest puu
dub teaduslik baas. See on nii mi
nu %töö kui ka kogu eesti geograa
fia puudujääk.

Te olete geograafiaüliõpilasi 
õpetanud 34 aastat. On nad selle 
aja jooksul muutunud?

See on vastastikune muutumine.

Aga üliõpilane — ei tea, kas nad 
on väga  muutunud . . . On toimu
nud ehk suurem diferentseerumine. 
On üliõpilasi, kes taotlevad ainult 
diplomit, aga ka neid, keda asi hu
vitab. M ajandusgeograafide hulgas 
on olnud viimaseid rohkesti .

Üliõpilasi on väga vaja ju lgus
tada. Eesti rahvas on tagasihoidlik, 
seepärast on vaja neid, kes ju lgus
taksid. Ka endal on ju lgustust ja  
abi vaja olnud selleks, ei õppejõu 
teele asuda ja doktoritööga tegel
da.

Kust Te oma energia ja optimis
mi võtate? Kas see on kaasa sün
dinud või saate seda mingist sala- 
al li kast?

Ei mõista ütelda . . .  Ehk arengu 
dialektikast? Teadus peab arenema, 
järelikult ka geograafiateadus. 
Progress peab olema. Sellesse op
timistlikku mõttesse ma usungi. 
Aja ja ruumi ühtsuse printsiip 
peab saama ellu viidud. Selles pei
tub ühiskondliku töö viljakuse olu
line reserv.

Te olete nüüd 70-aastane, seega  
meie üks vanemaid majandusgeo- 
graafe. Mis Teid elus huvitab?

Kirjutage julgesti: kõige vanem! 
Mina Oma vanust ei häbene! Mind 
huvitab terve elu, ka minevik ja 
tulevik. Loen hea meelega ilukir
jandust.  Oma raam atud olen kõik 
3—4 korda läbi lugenud. «Loo
ming» on nagu kingitus. Varem 
käisin teatris ja  kontserdil.  Aga 
äkki jõuab veel elu nii korraldada, 
et saab jälle sinnagi?

Televiisor?
Mul ei ole televiisorit ja ei osta 

ka niikaua, kuni veel töötan. K ä
sitööd ma ei tee. õmblen ainult, 
kui väga vaja. 45 aasta  järel hak
kasin jälle pirukaid küpsetama. 
Maatööd on mul kõik selged. Aga 
eelkõige tahaksin oma monograafia 
valmis kirjutada ja  veel üht-teist 
teaduses ära  teha.

Palju jõudu, palju õnne!

Kirja pani ning kolleegide ja 
õpilaste nimel õnnitles 

TIINA RAITVIIR

Venia legendi
Majandusgeograafia kateedri 

dots. kt. OTT KURSI venia legendi 
loeng teemal «Haldusjaotuse aren
gu geograafilised alused» toimub

12. märtsil kell 12.15 Vanemuise 19. märtsil kell 18.15 Vanemuise 46
46 aud. 427.

Füüsilise geograafia kateedri 
dots. kt. HEINO MARDISTE ve
nia legendi loeng teemal «Kosmo- 
seinformatsiooni kasutamine kesk
konna seisundi jälgimisel» toimub

aud. 246.

Dots. AADU LOOG, 
bioloogia-geograafiateaduskonna 

dekaan

EKP Тйц komitee, TRü rektoraadi, ELKNü TRü  komitee ja TRü  am etiühingukom itee hüälekandja
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1979/80. õ.-a. sügissemestri õppekasvatustöö tulemustest
1979/80. õppeaasta sügissem est

rit alustasid ülikooli kõik teadus
konnad põhjalikult ettevalmistatult
— juba varakult olid kom plekteer
itud kateedrid, olid koostatud tunni
plaanid ja vajalik metoodiline do
kumentatsioon, valmistatud ette 
laboratooriumid, auditooriumid, õp
pekabinetid, igale kursusele oli 
kinnitatud kuraator, tehtud vajalik 
ettevalmistustöö kursuse- või õppe
rühmade aktiivi valimiseks. Kõiki
des teaduskondades rakendati eri
alade spetsiifikat arvestavad kom
munistliku kasvatuse kompleksplaa- 
nid. Ühiskonnateaduste kateedrid 
Jätkasid kavakindlalt NLKP KK 
otsuste, L. L Brežnevi tööde ja ak
tuaalsemate sündmuste süvendatud 
läbitöötamist, Seoses I ja II kur
s s e  üliõpilaste viibimisega sügi
sesel saagikoristusel korrigeeriti 
täiendavalt programme ja õppeme
toodilist dokumentatsiooni, üliõpi
lastele esitati konkreetseid metoodi
lisi juhtnööre iseseisva töö efek
tiivsuse tõstmiseks. Mitmetes tea
duskondades (filoloogia-, majan
dus-, arsti-, õigusteaduskond jt.) 
pöörati suurt tähelepanu olümpia
mänge teenindava kaadri etteval
mistamisele, sellega vildi läbi täien
davat õppetööd 2—6 tunni ulatuses 
nädalas.

Üldkokkuvõttes kujunesid õppe
kasvatustöö põhitulemused aruan
deperioodil rahuldavaks. 1979/80. 
õppeaasta talvisel eksamisessioonil 
kujunes meie keskmiseks õppe
edukuseks päevases osakonnas 
91,6%, mis on 1,2% madalam eel
mise õppeaasta talvesessiooni tule
mustest. See väike tagasiminek on 
eelkõige tingitlid õppeedukuse mõ
ningasest halvenemisest kahel 
nooremal kursusel. Vabariigi kuue 
kõrgkooli hulgas oleme edukuselt 
neljandal kohal: TPedl — 93,1%; 
ERKI — 92,6%; TPI —  92,2%, 
TRÜ -  91,6%; TRK — 90,4%; 
EPA — 90,3%.

Alljärgnevas tabelis on käesole
va õppeaasta sügissemestri õppe
tulemused esitatud teaduskonniti,  
võrrelduna eelneva õ.ppeaasta ta l
ve sessiooniga:
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Ajaioot 91,8 —3,6
Arstit. 93,2 +0,1
Bioi.-geograafäat. 93,2 —1,8
Filoloogiat. 92, S —0,4
Füüsika-keemiat. 88,0 —2,0
Kehakultuurit. 92,0 . +0,1
Majandust. 91,5 —1,8
Matemaatikat. 85,3 —2,0
õigust. 94,6 —2,4

Tabelist ilmneb, et eelmise õppe
aastaga võrreldes on kõikides tea
duskondades edukus langenud, 
erandiks arsti- ja kehakultuuritea
duskond, kus edukus jäi praktiliselt 
muutumatuks. M õningasest tagasi
minekust hoolimata on edukuse- 
näitajad enamiku teaduskondade 
osas stabiliseerunud ülikooli kesk
mise läheduses. Endiselt jäävad 
oma töötulemustelt teistest veel 
märgatavalt maha matemaatika- ja 
füüsika-keemiateaduskond. Need 
teaduskonnad pole kuidagi suutnud 
jagu saada kroonilistest komplek- 
teerimisraskustest, tugevasti jätab 
soovida õppedistsipliin, paljudes 
üliõpilastes pole suudetud kujunda
da pideva iseseisva töö harjumusi. 
Nende põhjuste otseseks tagajär
jeks oli nimetatud teaduskondades 
ka suurim üliõpilaste väljalange
vus sügissemestril.

Meie ülesandeks jääb ka edaspi
di õppeedukuse kvaliteedi paranda
mine, s. t. hinnetele «väga hea» ja 
«hea» õppivate üliõpilaste osakaalu 
suurendamine. Analüüsitaval ses
sioonil moodustab see näitaja 
54,8% eksamikohuslaste üldarvust 
ja on veidi kõrgem (0,2%) eelmise 
õppeaasta vastavast näitajast.

Kõrgeim kvaliteedinäitaja on en
diselt õigus- (66,7%) ja ajaloo
teaduskonnas (63,1%). Nagu eel- 
nevalgi talvesessioonil on see kõi
ge madalam kehakultuuriteadus
konnas (ainult 34,0%), seejärel 
matemaatikateaduskonnas (41,2%). 
Ainult hindele «rahuldav» õpib meil 
2,9% üliõpilastest, mis on 0,3% 
võrra parem eelmise õppeaasta tu-

õppeprorektor UNO PALM

lemustest. Matemaatikateaduskon
nas on aga see näitarv tublisti 
kõrgem 'teiste teaduskondadega 
võrreldes, ulatudes 9,4%. Mate
maatikateaduskonnas pole seega 
mitte ainult madal edukus, vaid on 
ka kesiseim teadmiste kvaliteet. 
See on suures ulatuses nigela õp- 
pedistsipliini otsene tagajärg.

Tuleb märkida, et nõrk õppedist
sipliin on murettekitavaks problee
miks ka teistes teaduskondades. 
Parimat keelt puudujääkidest se
mestri süstemaatilises töös räägib 
arvestusvõlglaste lubamatult suur 
arv. Vaadeldaval perioodil jäi 
TRÜ-s tervikuna 314 üliõpilasel 
eksamisessiooni algüseks arvestus 
sooritamata, sealjuures, kehakultuu
riteaduskonnas 22,2% (!)„ matemaa
tikateaduskonnas П,7%, füüsika- 
keemiateaduskonnas 11,4% üliõpi
lastel. See ‘protsent on ülejäänud 
teaduskondades küll mõnevõrra 
madalam, kuid polnud ühtegi tea
duskonda, kus poleks olnud arves- 
tusvõlglasi. Käesoleval semestril 
suurendame tõsiselt nõudlikkust 
normaalse õppedistsipliini kindlus
tamiseks kõikidel kursustel ja õp
perühmades. Õppedistsipliini peab 
kontrollima iga õppejõud, kasuta
des õppetöö iseloomust sõltuvat 
kontrollimetoodikat. Kontrollitule- 
mused tuleb operatiivselt ära kasu
tada töödistsipliini parandamiseks.

Kursuste osas oli absoluutne 
õppeedukus 44 kursusel 149-st, s .o .  
29,5%. Kui eelmisel talvesessioonil 
võisime rõõmustada õppetulemuste 
ühtlustumise tendentsi üle erineva
te kursuste lõikes, siis selle sessi
ooni tulemused näitavad tagasim i
nekut: madala õppeedukusega kur
suste arv on taas mõnevõrra suu
renenud. Madalaima edukusenäita- 
jaga oli ülikoolis geoloogia III 
kursus — 60%, eesti õppekeelega 
rakendusmatemaatika IV kursus — 
62,5%, kaubandusraamatupidamise
II kursus — 64,0%, farmaatsia II 
kursus — 64,7% jt. Alla 80%-Iise 
edukusega oli möödunud sessioonil 
17 kursust. Suhteliselt rohkem on 
madala edukusega kursusi mate

maatikateaduskonnas.
Ülikoolis tervikuna püsib tradit

siooniliselt madalaim õppeedukus
II kursustel. Käesoleval aastal on 
tõsiseks signaaliks töötulemuste 
halvenemine 2,1% võrra I kursusel. 
Varasemate aastatega võrreldes on 
tänavu konkursivaeguses komplek
teeritud matemaatikute ja füüsiku- 
te-keemikute esmakursus. Endiselt 
peab meie tähelepanu keskpunktis 
olema töö nooremate kursustega.

Erialade lõikes on madalaim edu
kus matemaatika erialal (82,0%, 
eelmisel õppeaastal 85,0%) ja far
maatsia erialal (85,6%, eelmisel 
õppeaastal 91,7%), tunduvalt (7— 
8%) langes edukus füüsika vene 
õppekeelega rühmas, psühholoogias, 
defektoloogias, eesti õppekeelega 
rahanduse ja krediidi erialal. Vas
tavate erialade kateedritel, metoo
dikakomisjonidel ja dekaanidel va
ja välja selgitada tagasimineku 
põhjused, -et juba käesoleval se
mestril saavutada olukorra norma
liseerumine.

Edukalt kulgesid eksamid ühis
konnateadustes: õppeedukus NLKP 
ajaloos oli 98,0%, poliitökonoomias
— 96,1%, teadusliku ateismi alus
tes — 99,8%, dialektilises materia
lismis — 96,5%, ajaloolises mate
rialismis — 99,2%. Ühiskonnatead
lased suutsid orgaaniliselt lülitada 
õppeprotsessi aktuaalsete parteipo
liitiliste materjalide ja L. I. Brež- 
nevi tööde tundmaõppimise.

Endiselt jääb päevakorda ühe 
kõige tähtsama ülesandena üliõpi- 
laskontingendi säilitamine, s. o. 
väljalangevuse vähendamine. Sü
gissemestri algusest kuni käesole
va ajani oleme eksmatrikuleerinud 
ligi 100 üliõpilast, neist 30% lan
geb matemaatika- ja füüsika-kee- 
miateaduskonnale. Väljalangenute 
hulgas on rohkesti esmakursuslase 
mis näitab, et ikka pole tehtud tõsi
seid järeldusi ülikoolisisese kutse- 
orientatsioonitõö tugevdamiseks
I kursusel.

Kokkuvõtvalt märgime, et ehkki 
suutsime üldjoontes rahuldavate tu
lemustega lõpetada küllaltki pinge
lise semestri, on meie töös rohkes
ti puudujääke ja kasutamata või

malusi. Iga teaduskond peab oma 
nõrgad lülid välja selgitam a ja 
asuma viivitamatult nende kõrval
damisele, et edukamalt lõpetada 
talvisega võrreldes tunduvalt ras
kem kevadsemester. Hästi läbimõel
dud metoodiliste ja organisatsioo
niliste abinõude kompleksi kohene 
rakendamine õppe-kasvatustöö pa
remustamiseks on seda vajalikum, 
kui arvestada, et real erialadel 
(eriti filoloogiateaduskonnas) on 
kevadsemester seoses olümpiamän
ge teenindava personali ettevalmis
tamisega kuu-poolteise võrra lühen
datud. Tavalisest varem alustavad 
tööd ka ehitusmaleva rühmad. Mis
sugused on siis meie põhiülesanded 
käesoleval semestril?

Esiteks, peame järjekindlamalt 
jätkama tõöd õppedistsipliini tu
gevdamiseks ja teadmiste jooksva 
kontrolli tulemuste operatiivseks 
rakendamiseks õppe-kasvatusprot- 
sessi juhtimisel, seda eriti noore
matel kursustel, öppe-kasvatustöõ  
tulemuste parandamise ainsaks al
likaks on kõikide üliõpilaste süste
maatilise töö saavutamine kogu 
semestri vältel.

Teiseks, erilist tähelepanu tuleb 
pöörata ühiskonnateaduste õpeta
misele, sest kontrollivormide ras
kuspunkt, kaasa arvatud riigieksa
mid, langeb just kevadsemestrile 
ja sellele järgnevale ■ sessioonile. 
Kevadsemestril tuleb jätkata aktu
aalsete parteipoliitiliste dokumen
tide, L. I. Brežnevi tööde ja V. I. 
Lenini 110. sünniaastapäevaga seo
tud materjalide tundmaõppimise 
koondplaani süsteemikindlat reali
seerimist kõikidel erialadel.

Kolmandaks, dekaanidel tuleb 
koostöös olümpiakomisjoniga pide
valt jälgida õppetöö häireteta kul
gemist nendel kursustel ja eriala
del, kus valmistatakse ette olümpia
mänge teenindavat personali.

Neljandaks, dekanaadid peavad 
koostöös komsomolikomiteega ja 
pedagoogika kateedriga juba vara
kult looma tingimused ehitusmale
vasse või pioneerilaagri-praktikale 
suunduvatele üliõpilastele arvestus
te ja eksamite ennetähtaegseks soo
ritamiseks.

Naistepäeval emast
R ahvusvaheline naistepäev, 8. m ärts, kõigi maade tõotavate naiste  

rahvusvaheline sottdaarsusepäev, pühendatud rahu, demokraatia n ing  
naiste ja m eeste võrdõiguslikkuse eest peetavale võitlusele. Asjakohase  
otsuse võ ttis Clara Z etkin i ettepanekul vastu naissotsialistide II rah
vusvaheline konverents. Esim est korda tähistati seda päeva Saksa- 
maat, A ustrias , Šveitsis  ja Taanis 1911. aastal, Venemaal 1913. aastal 
Peterburis. t% 5 . aastal, kuu lu ta ti 8. m ärts N S V  Liidus puhkepäevaks.

*

8. m ärts, naeratusterohke ja lillelõhnaline. Traditsioon ja ikkagi 
kordum atu. Arev ja toim etusterikas hommik, õnnesoovid , kallistused. 
Salaja  kardina varjus õitsele puhkenud lillekorvid, eelkevadised õhk
õrnad õled. Pehme lapsekäega m aalitud EMA Õnnitluskaartidel. Kan
d iku t voodipeatsis aurav, kohvitass. Vanahärra hellitav suudlus tüd- 
tu ku  tuslevaU huulil L ih tsalt lahked pilgud kõigele, m is naiselik.

Meie, mehed, lubam e olla paremad. Teil jääb üle vaid uskuda.
Tudeng kiirustab koju. eemalolek ongi m ärkam atult veninud. Kodus 

ootab ema. Alma mater on oma värvi tänasele päevale juba andnud.
M ARG U S M ETS

M IL L IST  MÕJU A V A L D A S MU  
LO O M ING U LE EMA?

ANTON HANSEN TAMMSAARE:
«Kardan, et meie kirjanikel ja 
kunstn ikel on väga raske sellele 
küsim usele vastata. Oleme väike
rahvas, meie vanem ad olid kõik 
saanud vähese hariduse — ning k ü 
tita g u  siis: m ida pärandas ema, kes 
ehk vaevalt oskas lugeda? Tal ei 
olnud aega mõeldagi kirjandusele, 
veel vähem  aga kirjanikele eneste
le. M äletan, et juba pisikese poisina 
hakkasin «paberit määrima.» See ei 
m eeldinud sugug i m u emale.

«Kõik kirjanikud on viimased  
näljakunstn ikud  — poeg, m iks ta 
had ka sina saada üheks selliseks?»

Ma ei «vastanud. K irjutasin eda
si. M ul oli huvi, m ul oli tahet. 
Võib olla on siiski tõsi, et mu loo
m ingule pole avaldanud ema suurt 
mõju.

Usun, nii võis see vast olla S a k 
sam aal või kuskil m ujal suures kul- 
tuurriigis, kus kõik em ad olid ha
ritud, näiteks Goethe ema, kuid  
m eil — k a h tle n , »

ERNST PETERSON: «Ema, kelle 
m älestus m ulle sam a arm as kui ta 
mõju m u loom ingule, omas harul- 
daseim a mälu, sageli ju tustades vä 
him aidki pisiasju m öödunud juh tu 
meist. Olles pealegi hea vestleja, 
suu tis  ta anda uldsihi mu loom in
gule. Kuulates põnevaim a uudishi
m uga ta vestlu si, am m utasin inspi

ratsiooni, m illine tiivustas m ind a k 
tiivsesse tohe.

Ta oli pisirhaiski asjus äärmiselt 
õiglane ja suutis süvendada m inus
se tolle õilsa tunde, mida omakorda  
üle andsin oma ju ttude kangelas
tele. See oli otsene m õju mu vaate
viisile. Tema ju tustused  õpetasid 
elu õieti panema tähele, ellu suh tu 
ma suure tõsidusega. Tuleb ju  küll 
iga ju tustusse  ise kombineerida ja 
tegelastele luua karakteristika, kuid  
üldsiht mu loom ingul on ühine ja 
käsitleb aateid, m illiste algidud pei
tusid ema kujutelm as ja teotsem i
ses. M äletan aegu, mil ema kogu  
hingelise õrnusega suhtus vaeseis- 
se inimesisse, kandis põlle all 
süüa, juua . . .  n ing hoolitses kooli- 
käivate noorte riiete n ing jalatsite  
eest. See on selge näide tema mõju 
suurusest, te s t  on ju m inu paljude  
ju ttude  põhiteemaks suhtum ine  
kaastundega vaeste ellu.»

Kuidas suhtus ema teie kirjan
duslikku  tegevusse?

«Alati hästi, kuid pahandas, eriti 
seetõttu, et mu esim este ju ttude  
tüübid olid võetud üm bruskonna  
elanikkude hulgast.

«Kirjuta aga kirjuta, küll sa mul 
korra kohtusse veel lähed!» oli ta 
alaline öeldis, kui ju tt me vahel 
kandus m inu kirjanduslikule tege
vusele. Kuid jum al tänatud siiani 
veel kohtus pole käinud . . .»

«Tempo», 1931. nr. I I ,  
lk. 3—4.

Kirjanikud elustavad mälestusi.
Ema mõju minu loomingule.

«Esmaspäev* 9. V 1936,
nr. 19. lk. 8

RUDOLF SIRGE: «Kirjanduslik 
e/па». Minu loom ingule pole ema 
saanud avaldada m ingit m õjutust. 
Olin alles 13-aastane, kui ema su 
ri. Küll olen m õningaid teatavaid  
iseloom ujooni pärinud oma vara
kult lahkunud emast.

Eelkõige huvi ja arm astust kir
janduse vastu. K irjandusest pidas 
lugu ka minu ema. Ta arm astas ise 
rohkesti lugeda, eelistades just ro
m antilise koega asjakesi, nagu  
Andres Saali heroilis-liigutavaid  
ju tustusi, siis veel juhtum isrikkaid  
lugusid  Buuri sõjast jne.

Ka arm astas ema kirjutada. Kõik 
laulud, m ida kuulis, ta kirjutas  
omale üles. Sedaviisi tal tekkis üs
na tüse laulurepertuaar, m illist ka
sutas laulm iseks o h tra s ti. . .»

ANTON HANSEN TAMMSAA
RE: «Nii palju kui m äletan oma  
ema, arm astas ta väga laulda. Ta  
omas ka ilusa lauluhääle. Laulm i
ne näib olevat omane ta perekon
nale. Tean, et ka üks ema venda
dest oli tun tud  hea lauljana. Emai 
oli õpitud selgeks kõik kirikulaulud  
ühes sõnade ja viisidega, mis tol
lal oli võrdlem isi harv nähe. Kuid 
ta oskas ka terve rea rahvalaule, 
nagu suure tam m e lugu jpt. Neid 
olevat ta laulnud väga sageli, just 
nooremas põlves. Nagu m äletan  
aga minu lapsepõlve ajal laulis 
ema juba m ärksa vähem. Seda  
põhjustas peamiselt aja nappus ja 
igapäevaste murede kasvam ine. See  
näitab, et m inu emas oli olemas 
teatud ilu meel ja luule arm astus. 
Nii palju olen seda pärandanud ka 
tem alt, rohkem ta minu loom ingu
le pole otseselt mõju avaldanud. 
Mis puutub lugem a õpetamisse, siis 
see lasus ema õlgadel. Kuid nagu  
see tavaline nähe lasterikkais pere
kondades, et nooremad lapsed õpi
vad lugem ise-kirjutam ise selgeks 
vanem ate laste õpetam ise ajal; nii 
juh tus ka m inuga. E i mäleta, et 
ema oleks ise kunagi m idagi luge
nud või kirjutanud. Tal puudus sel
leks lihtsalt aeg.

Oma ema kuju  olen püüdnud  
jäädvustada «Tõae ja õiguse» esi
meses kö ites:»

Välja kirju tanud  
PEETER JÄ R V E LA ID

7̂aidluskoniiursile
Pole jäänud enam kuudki üleülikooliliste taidluskonkursini. 1,—10. 

aprillini toimub teaduskondadesisene ülevaatus, kus hindajaks teadus
konna žürii. Edasipääsenud esinevad üleülikoolillsel konkursil I I .  ja
13. aprillil noortemajas «Sõprus».

Millega esineda? Et žürii ei eelista üht taidlusžanri teisele, jääb 
osavõtjaile lai valikuvõimalus. Viimased aastad on näidanud, et eriti 
armastatakse lavale tuua mitmesuguseid sõnalis-muusikalisi montaa- 
že ja kompositsioone. Võib-olla just nende kavade rohkusest tingituna 
on tagaplaanile jäänud üksikesinejad — laulu- ja instrumentaalsolis- 
tid, estraadisõnakunstnikud, deklamaatorid, tantsijad. Nüüd palub žü
rii kõigil, kes võimelised esinema individuaalselt ning seniajani pea
vad au sees ka nn. akadeemilise kunsti liike, julgelt üles astuda juba 
eelseisval konkursil. Pealegi tahab žürii just neid akadeemiliste numb
ritega ülesastuvaid üksikesinejaid seekord eraldi hinnata. Kus j* 
kuidas hindamine toimub, otsustatakse pärast esinemiskavade laeku
mist. Esinemiskava esitab iga üksikesineja või kursus kas oma tea
duskonna kultuuribüroo esimehele või klubisse hiljemalt 7. aprilliks. 
Tuleb ära märkida esitatava nimetus, autor ja esinejad. Omaloomingu 
puhul ootab žürii üksikasjalikku stsenaariumi.

Lõpuks tahaks loota, et kuu aja pärast näeb esmakursuslastest kon
kurslaste kõrval ka vanemaid, nii neid, kes taidluses alati aktiivselt 
osalenud, kui ka neid, kellel seda seekord esmakordselt tuleks teha.

4 MAIRE AUNASTE

Ж  inu laul----fiõigi laul
Noorsoolaulude konkursse on ülikoolis peetud neljal korral. Kõiki

del neil on lauldud ka om aloom ingulist laule, kuid žürii ei ole neid ,  
hindamisel teistest eristanud. 4. aprillil ülikooli aufas algusega kell 18 
toimuva laulukonkursi eesmärgiks on a ga  kuulda just võimalikult 
rohkem omaloomingut, ergu tada  sellega veelgi enam tegelema. Lau
lude teemaks on üliõpilaselu, konkursi deviisiks «Minu laul — kõigi 
laulb. Muidugi võib konkursil esitada ka mitteomaloomingulisi laule.

Laulukonkursi korraldajad, TRÜ ametiühingu- ja komsomolikomitee 
ning TRÜ klubi, on välja pannud hulgaliselt auhindu — preemia 
(100 rbl.) saab see laul, mille viis, sonad ja esitus on žürii kõrge 
hinnangu pälvinud. Sellise laulu puudumisel on žüriil õigus jagada 
preemia oma äranägemise järgi. Auhindadeks on veel hinnalised mee
ned ja tuusikud puhkekodudesse. Eripreemia saab parim poliitilise 
laulu esitaja. Autoriteks või esitajateks võivad olla üksikisikud või 
kollektiivid, statsionaarsed üliõpilased või kaugõppijad, üliõpilased ka 
teistest kõrgkoolidest.

Hajutamaks kahtlusi žürii otsuse kompetentsuses on žüriisse kutsu
tud tuntud muusikuid. Nõusoleku on andnud juba Olav Ehala.

Organiseerijad kannavad hoolt ka selle eest, et head ja huvitavad 
omaloomingulised laulud jõuaksid suurema hulga ette Eesti Raadio 
või televisiooni kaudu. Parimaid esinejaid saadetakse veel teiste ven
nasvabariikide kõrgkoolide laulufestivalideie TRÜ-d esindama.

Konkursil ülesastujad peavad endast teatam a T R 6  klubisse või ko*n- 
somolikomiteesse ja  esitama laulutekstid hiljemalt 31. märtsiks. Lisa
tud olgu andmed nii endast kui ka lauluviiside ja sõnade autoriteet.

Tarmukat pealehakkamist!

KLUBI ÜRITUSED
LENINGRADI MNT. 25 KOHVIKUS päev ongi käes».
Reedel, 7. märtsil kell 20 «Naistepäev Pühapäeval, 9. märtsil IseH П  «MeMe-

on tulemas». päev i»n juba möödas».
Laupäeval, 8. märtsil kell 20 «Naiste-



M O SK V A S : M RU  juubelil ja kõrgkoolide nõupidamisel

I
Moskva Riiklik Ülikooli jõudis 

325. tegevusaastani. Pärast juube- 
tipidustusi käisime magnetofoniga 
meie rektori prof. ARNOLD KOOB! 
jutul, kes neist osa võttis.
MRÜ AJALOOST JA TÄNAPÄE
VAST.

Moskva ülikooli peetakse meie 
kõrgkoolide seas lipulaevaks. Mitte 
seepärast, et ta nii vana on, ega 
seepärast, et ta pealinnas asub. 
Hoopiski seepärast, et ta Liidus 
igas mõttes juhtivaks on kujune
nud. Moskva ülikoolis töötab üle 
saja tuntud akadeemiku ja korres
pondentliikme, umbes niisama palju 
mittekoosseisulisi Teaduste Akadee
mia ja mitmesuguste instituutide 
töötajaid. Selles õpib üle 28 000 
üliõpilase, üle 5000 aspirandi, on 
avatud diplomijärgse hariduse 
täiendusvormid. MRÜ-s õppinud 
spetsialiste töötab enam kui sajas 
riigis. Ülikoolis, on kujunenud või
mas teadusasutuste võrk arvukate 
instituutide, laborite, kateedritega. 
Kõrvuti NSVL Teaduste Akadee

miaga on ta üks suuremaid koordi
neerivaid teaduskeskusi. Iga kõrg
kool, ka TRÜ, on seotud nende 
koordineerimisplaanidega.

Keskne koht maa teaduselus on 
Moskva ülikoolil olnud algusest 
peale Oli see ju esimene ülikool 
Venemaal, pealegi rahvuslik üli
kool paljurahvuselises riigis. Täna
seni on säilinud ülikooli internat
sionaalne iseloom. Lisagem, et 
Moskva ülikool oli ka Venemaa 
kultuuri- ja revolutsioonilise mõtte 
arengu keskus.
JUUBELI PÄEVIST.

Pidustustest võtsid osa NLKP 
Keskkomitee sekretärid eesotsas 
A Kirilenkoga, paljud teised par
tei ja valitsuse tegelased, teiste 
kõrgkoolide esindajad, moskvala
sed. Muidugi ei mahutanud Ameti
ühingute Maja sarpmassaal kõiki 
neid, keda kutsuda taheti ja kes 
oleksid tulla tahtnud. Niisugustel 
puhkudel austatakse päevakange
la st antakse kätte autasud. MRÜ 
rektorile akadeemik A. Logunovile 
anti kätte sotsialistliku töö kange
lase Kuldtäht. Ülikooli autasustati 
Oktoobrirevolutsiooni ordeniga. Or
denite ja medalitega autasustati 
paljusid Anti üle auaadressid ja 
mälestusesemed. Meie kingitust üle 
andes meenutasin Tartu ja Mosk
va ülikooli ajaloolisi sidemeid. 
Meenutagem niisuguseid tuntud ni
mesid nagu Moskva ülikooli kas
vandikku Nikolai Pirogovi, kes sai 
kuulsaks Tartu ülikooli professori
na või Dmitri Uljanovit, kes Mosk
va ülikoolist eksmatrikuleerituna 
jätkas õpinguid siin. Karmidel sõ- 
ja-aastatel olid Moskva ülikoolis 
aspirantuuris või stažeerisid seal 
mitmed meie praegused õppejõud.

Igas meie teaduskonnas töötab 
neid, kes MRÜ-s õppimas-täienda- 
mas käinud. Suur hulk meie filo
soofe on saanud ettevalmistuse 
just MRÜ-s. Tihedad koostööside
med moskvalastega on mitmel meie 
kateedril ja laboril. Sisukas oli juu- 
belikonverents «Ülikoolide osa 
ühiskonna progressis», tutvusime 
teaduskondadega, vaatasime näi
tusi, nägime tudengitaidlust.

Ülikooli vana keskus asub Mosk
va südalinnas, uus on igati tule
vikku silmas pidades rajatud Le
nini mägedesse. Seetõttu on sinna 
võimalik veel juurde ehitada. 
Praegu rajatakse humanitaartea
duste korpust.

II
Meie rektor prof. A. Koop on osa 

võtnud kolmest üleliidulisest kõrg- 
koolide-alasest nõupidamisest. Eel
mine peeti 1973. aastal, tänavu 
veebruaris peetust võttis ülikoolist 
osa veel arstiteaduskonna dekaan 
prof. L. Atlikmets. Niisugustel nõu
pidamistel osalevad liiduvabariiki
de juhtivad partei- ja komsomoli- 
töötajad, kõrgharidusministrid, TA 
ja loominguliste liitude esindajad, 
rektorid, parteisekretärid, dekaanid, 
kateedrijuhatajad jt. Kolme päeva 
jooksul olid kõne all kõrgkoolide 
arenguperspektiivid ja NLKP Kesk
komitee ja NSV Liidu Ministrite 
Nõukogu määrusest «Kõrgkoolide 
edasiarendamisest ja spetsialistide 
ettevalmistuse tõstmisest» tulene
vad ülesanded.
ETTEKANDED.

Plenaaristungi põhiettekanded 
pidasid NLKP Keskkomitee sekre
tär M. Zimjanin ja NSV Liidu 
kõrgharidusminister V. Jeljutin. S i

sukaid sõnavõtte ja ettekandeid oli 
palju. Töötati tehnikakõrgkoolide, 
ülikoolide, juriidiliste, majandus-, 
pedagoogiliste, meditsiini- ja kuns- 
tikallakuga kõrgkoolide sektsiooni
des.
PÕHIPROBLEEMID.

Kõigepealt nimetaksin kõrghari
duse kvaliteeditaotlust. 1970. aas
tate alguseni kasvas kiiresti õppe
asutuste, õppejõudude ja üliõpilaste 
arv. Nüüd on juurdekasv aeglustu
nud, on saavutatud enam-vahem 
stabiilne piisav seis. Seda enam on 
vaja rohkem tähelepanu pöörata 
hariduse sisule, õpetamisele ja õp
pimisele, kasvatusprotsessile. Tä
napäeval kõrghariduse saanud spet
sialistilt nõutakse ju palju: ta peab 
tundma oma eriala, oskama olla 
juht ja organisaator jne.

Teiseks: kuidas niisugust kvali
teeti saavutada, milliste vahendite
ga? Spetsialistide õigeaegne ette
valmistamine uutel erialadel, kõrg
koolide materiaalne baas, kasva
tustöö, kõrgkoolipedagoogika aren
damine, väljalangevus ja mitmed 
teised pakilised probleemid ongi 
need.

Pisut lähemalt mõnest. Teaduse 
areng vajab üha uusi perspektiiv
sete suundade spetsialiste. Territo
riaalselt on kõrgkoole vähe NSV  
Liidu idaosas, sinna on vaja luua 
uusi suurkoole, suunata õppejõude 
ja töötajaid. Kõrgkoolide mate
riaalne baas vajab samuti pidevat 
uuendamist. Sellest sõltub ju õppe- 
jõu-teadlase tööviljakus, üliõpilaste 
ettevalmistamine. Oluline on ka õp
peprotsessi tehniline ümberkorral
damine. Või näiteks kasvatusprot
sess. Nõupidamisel rõhutati vaja
dust süvendada marksistlik-lenin-

liku maailmavaate, ideelis-poliiti- 
lise vankumatuse ja nõukoguliku 
patriotismi kasvatamist. On ju 
praegune maailmapoliitika keeru
line, situatsioonid ohtlikud. Siingi 
on vaja läheneda probleemidele 
kompleksselt, loovalt, süsteemi- 
kindlalt, ettenägelikult.

VÄLJALANGEVUS. Sellel küsimu
sel tahaksin eraldi peatuda. Min
gil juhul ei tohi kalduda protsento- 
maaniasse. Neid üliõpilasi, kellel 
pole kõrgkoolis õppimiseks võimet, 
tahet ega soovi, ei maksa vägisi 
kursuselt kursusele tirida. Mõelgem  
sellele, milliste teadmistega ta lõ
petab. Kõrghariduse eesmärk ei ole 
mitte heade hinnete kogum, vaid 
teadmiste hulk ja sisu. Ei tohi olla 
näitajate fetišeerimist. Meiegi üli
kooli nõukogu on otsustanud nii. 
Samal ajal peame mõistlikult pa
randama õppeedukust, vähendama 
väljalangevust. Peame püüdma 
jõuda nende põhjusteni, miks osa  
noori ülikoolist lahkub.

LOPUKS.

Eelmisel kõrgkoolide nõupidami
sel arutati põhiliselt ülikoolide osa 
tugevdamist. Pärast seda pöörati 
ülikoolide ainelisele baasile, nende 
väljaarendamisele palju tähelepanu. 
Nüüd on kõigis liidu- ja autonoom
setes vabariikides oma ülikool. 
Nõukogude Liidus on praegu kokku 
67 ülikooli. Peagi peaks tulema 
Moskvas ülikoolide nõukogu is
tung, sügisel aga Rahvusvaheline 
Ülikoolide Assotsiatsiooni konve
rents (viimane toimus 1976. aastal 
M oskvas).

Kirja pani VARJE SOOTAK

Üks asi vajab kaalumist
Telefon tofcnetuses: «Ülikooli 

frefetor siin. Kas olete tähele pan- 
fHid, milline rräeb välja põrand pea
hoone sissekäigu ümbruses? Tuden
gid ei taha jalgu pühkida. Isegi 
Hausa hiilivad mattidest mõõda. 
Ehk võtaksite asja k ä s ile .. .*

Objektil; «Miks te jalgu ei püh
kinud?»

♦Aga ma ju pühkisin!. . .  Miks te 
lust minu käest seda küsite? . . .  Tu
lin  ainult kohvikust. . .  Mhh?!? . , .  
Mul on kiire . . .  Unustasin, aga kas 
ял ise pühkisid?» Jne.

Arvan, et nüüd olete juba ise või
meline seda rida jätkama. Ja kui 6i, 
зш  soovitan veeta kümmekond mi- 
mitit samal objektil ning jätkata 
küsitlemist. Oleir kindel, et jõuate 
mõistmisele,. millisele ääretult kõr

gele tasemele oleme jõudnud põh
juste leidmise kultuuris ja kui na
iivne see samal ajal on. Tarvitseb 
vaid teha kellelgi mingi märkus, 
kohe leiame põhjuse ning oleme 
võimelised vastupealetungile asu
ma. Jäägu aga sellega nüüd nii 
nagu on. Aga üht tõeliselt jahma
tama panevat vastust kuulsin ka: 
«Milleks pühkida jalgu!? Te vaa
dake ainult, milline on põrand siin 
sees. J.ust siin need jalad mustaks 
saavadki Väljas ju puha valge
1 urnil»

Ja tõesti, põrand, mille koristaja 
kümmekond minutit tagasi lapiga 
üle oli käinud, sarnanes kevadiselt 
üle ujutatud põlluga. Ehk hakata 
tõesti jalgu pühkima hoopis välju
des? Arvate, et must huumor. Kuid

väike tõetera on eelftenud vastuses 
siiski. On selge, et mustuse aeg al
les ees ning kui me juba nüüd oma 
alm a mater'x põranda tänavatest 
mustemaks käime, siis tuleb lähe
nevat kevadet hoopis kartma ha
kata.

Kuid võib-olla teeme hoopis Eel
nevast enda jaoks vastavad järel
dused ning proovime jalamattidega 
senisest tõhusamaid kontakte luua. 
Kasu oleks kahepoolne: puhtad 
oleksid nii jalad kui põrandad. 
Esialgu jälgige ka teisi, kontrolli
ge ning teadke, et ka teil silma 
peal hoitakse.

Arvan, et seda varianti võiks 
kaaluda. Või kuidas?

MARGUS METS

Osa suuski jäi terveks
Talituriaadb-t *Üliõpilane-Ä0» 

osavõtjate matkasaabastelt on s e 
dapuhku Altai lumi ammugi sula
nud ja saapad ise hoolikalt sisse  
kreemitatud. Küllap järgmisi m at
ku ootama.

Tänavust t »triaadi võib vist küif 
TRÜ matkaklnbi «Patrioot» suur
ürituseks lugeda? Sellele ja teistele 
küsimustele nõustus, vastama geo
loogia III kursuse üliõpilane 
MATI TÜRK, üks talituriaadi or- 
ganisaatoreist, «Patrioodi» suusa- 
mägimatka komisjoni esimees:

«Suurüritus? Kindlasti. Võime 
Julgelt, rääkida vabariiklikust ette- 
võtmisestki. Turiaadist võttis ju 
oea 6 gruppi 51 jnatkajaga (neist 
17 naist). Meie oma kõrgkoolist 4 
gruppi (juhtisid KALLE SOA, 
VELLO TOLK, JAAK KARSON ja 
MATI TÜRK), neile lisaks üks 
grupp Mooste sovhoosist ja teine 
Tartu Turismiklubist Üliõpilased 
sooritasid III kategooria matku, 
teised IV.»

Mida talituriaadi endast üldse 
kujutas?

Eelmisel aastal loeti talituriaa- 
dist osavotjate hulka kõik situsata- 
fad, kes antud hooajal matkamas 
käisid. Tänavune üritus oli põhi

mõtteliselt teisiti korraldatud'. Tu
riaadist osavõtjaid varustati eelis
järjekorras. Altai grupid väljusid 
peaaegu ühel ajal. Igal grupil oli 
oma marsruut, mis aga koostati 
nii, et poole matka paiku saadi nn. 
Nižnõi laagris (ühes mahajäetud 
külas) kokku, viidi läbi õppused, 
näiteks vallutati 40-meetrine jää- 
kosk. õppelaagris koguti jõudu kaks 
päeva ja edasi järgis iga grupp 
oma marsruuti. Võin julgelt väita, 
et matkad olid rasked, kuid huvi
tavad. Sellele argumendile lisagu 
kaalu, et kokku ületati (koos ra- 
diaaüdega) üle 15 erineva kuru.

Suusatamine mägedes nõuab 
kindlasti «ohvreid». . .  Kas tõite 
ka koju mõne terve suusapaari?

Suuski lõhutakse vist igal mat
kal. Mida raskem matk, seda enam. 
Meil tuli peaaegu igal teisel vähe
malt kord remondikomplekt välja 
otsida. Varustust vedasime ka «Sal
vo» kelkudel. Altais pidasid nad 
märksa paremini vastu kui Eesti
maa ümaratel nõlvadel. Eks me ik
ka hoidnud neid «abimehi» ka.

Päris algajaid nii kaugele ja kõr
gele matkama ei lubatagi. Aga kas 
canis lupus’ed vanadele matkahun- 
tidele kurja ei kippunud tegema?

Tõsi see on, et Altaisse on sig i
nenud palju hunte. Meie nägime 
küll vaid hundi jälgi. See-eest õn
nestus põgusalt tutvuda ahmide ja 
kaljukitsedega. Põnevamatest asja
dest ehk veel seda, et nägime lu
melaviine, tundsime 40-kraadist pa
kast . . .

Pakast? Ei tahaks nagu uskuda! 
Vastupidi, nägu on sul ju päevitu
nud.

Külm oli vaid hommikul, päikese 
tõusu aegu. Kui ta aga paistma 
hakkas, siis säras päeva lõpuni. 
Altais olid tänavu haruldased il
mad. Nägime ainult selget taevast.

Enne matkale minekut soovitak
se tavaliselt «kivi kottil» Kui raske 
kiviga alustasite Tartust oma mat
ku?

Tavaline kaal oleks näidanud ca 
35 kg. Kaasa sooviti aga hulga 
raskemaid «mürakaid». Tartu vak
salis saatis talituriaadi «Üliõpila- 
ne-80» teele perroonitäis sõpru, 
kursusekaaslasi, matkajaid. Hüvas
tijättu salvestas Eesti TV-gi.

Olgu lehelugejate poolt teie ko
tis juba enne järgmist matka (hoo
aega) raske kivi valmis!

Usutles VÄINU ROZENTAL

TRÜ spartakiaadi VT К 
talvise mitmevõistluse  

võistlused
gofenav&d kolmapäeval, 12. märtsil —
* n и s a t а яг. i n e (imehed !0 Um, mas
sed 3 km) kel# 16—58, start Emajõe 
«tiula juurest. Ja neljapäeval, 13. märt
sil — l a s k m i n e  j a  | 5 u h a r j n  < 
t t t s e d  Kullmanni-nim. Kutsekeskkoolis 
{Vanemuise t. Э6) kel! 50—19 (laskmise 
graafik kooetatak*« suusatamise stardS- 
^eigax). SpordJkluW

ÜTÜ ajalooringi 
vilistfaskollokvium

toimub reedel, 14. märtsil kell 54.(5'pea- 
Iwone aud. 504. Juttu- tuleb mitmete 
ajaloo uurimissuundade probleemides! 
ja tehakse kokkuvõte 1970-ndate aastate 
iMõpHasteaduse saavutustest ajalo? 
uurimisel. Teoks on saamas ELKNÜ 
Keskkomitee NTSN Noorte Ajaloolaste 
Klubi asutamine.

ÜTÜ ajaAooang

EÜE-80
Maleva komplekteerimine hakkab 

jõudma haripunkti. Komplekteeri
mise tähtaegadest oli juttu juba 
üle-eelmises ajalehes. Esmakursus
laste perfosid võetakse vastu
10. aprillini (kaasa arvatud), sa
ma tähtajani ka vabastusi suve- 
malevast eemalejäämiseks.

Perfosid annab välja ja võtab 
vastu ainult kõrgkooli EUE sektor 
igale kandidaadile ja kandidaadilt 
isiklikult. Nii perfode väljaandmi
sel kui ka laekumisel registreeri
takse nad vastavas kaustas, perfole 
kirjutatakse väljaandmise kuupäev 
ja number. Laekumisel annab all
kirja vastuvõtnud isik. Perfo peab 
olema täidetud täielikult ja loeta
va käekirjaga, varustatud dekaa
ni, teaduskonna komsomolibüroo 
sekretäri ja arsti allkirjaga ning 
arstipunkti templiga. Täidetud per
fo tuua kohe EÜE sektorisse, anda 
isiklikult sektori esindajale.

TRU üliõpilaste arstlikku kontrol
li ja vaktsineerimist teeb ainult 
TRU arstipunkt. Malevasse pääse
vad üksnes terved ja teetanuse 
vastu vaktsineeritud üliõpilased.

Tudengid, kes tahavad tõõle hakata 
Tartu, Jõgeva, Põlva, Pärnu, Vil
jandi, Valga või Võru rajoonis 
ning Kohtla-Järve rajooni Peipsi
äärsetel aladel, peavad laskma end 
vaktsineerida ka puuk-entsefaliidi 
vastu. Sama protseduur tuleb läbi 
teha Karjala rühma kandideerivate] 
üliõpilastel. Et aga enam pole või
malik mõlemat vaktsineerimist aja
liselt läbi teha, siis soovitame neil, 
kellel sel aastal veel ka teetanuse- 
vastane revaktsineerimine, valida 
endale rühm väljaspool loetletud 
puugiohtlikke rajoone.

Sel aastal on malev jaotatud 
seitsmeks regiooniks. Need on: 
Tallinn, Rakvere, Kesk-Eesti, Tar
tu, Lõuna-Eesti, Sakala, Väiname
re. 10..märtsiks panevad kõik re
gioonid välja oma reklaamiplakatid 
(TRÜ-s asuvad nad peahoones), 
kus kirjas vajalikud andmed regi
ooni juhtide kohta, samuti teave, 
mis puudutab regiooni kõiki rühmi. 
Informatsiooni saab ELKNO TRÜ 
komitee EUE sektorist.

NB! 13. märtsil kel! 19 on ph. 207 
rühmafunktsionääride õppus.

Inimene läheb edasi

Veematkakool

Matkaklubi «Patrioot» veematkakomis- 
jon korraldab keskastme veematkakooli. 
Osa võtma oodatakse kõiki, kes on lõ
petanud algastme veematkakooli võ' 
osalenud vähemalt II kategooria vee- 
matkal. Esimene loeng on 12. märtsil 
kell 58 Gagarini i ruum 202.

Matkaklubi «Patrioot» 
veematkakomisjonf

«Mida arvad A N N E  M A A SIK U  
<rRÄND AJA Õ H TU LAU LU ST»?»

Intellektuaal (kes kogu tähelepa
nuga teksti mõtet, jälgib ja  taga
m õtet otsib): Jääb pooltpakkuvaks.

Üllatuseootaja: Juba õhust aiman  
üllatusm om endi saabum atust.

Lüürikalem beline: Tunnen, et mu  
lootusi pole petetud.

«•õhtu lau lude» m õistm ine sõltub  
häälestatusest., m illise meeleolu ja  
ootusega kuulam a tulla. «Kuulam a» 
jääb siinpaigal ebatäpseks, sest m õ
tet kannab sam uti näitleja riietus, 
liikum ine, ruum ikujundus, va lgus
tus, m is kõik toonitab lihtsust.

Rändaja laulude tem aatika on 
piiratud. On püüdu algasjade ja 
inim suhete lätete jutlrde, äratund
m ist ja andeksandi. Maailma  
vaatab rändaja sissepoole pilguga. 
Ta näeb (pro näitab) üksnes seda 
maailma, m ille ta on endale m õtes
tanud korduvate kogem uste ja m aa
ilmaga kokkupuudete läbi. Võib jä 
reldada piiratust? M itte m ingil ju 
hul. Rändaja laulab sellest, piirdub  
sellega, m is antud hetkel on temale  
kõige olulisem, m illel on tema 
jaoks kõige enam  tähendust ja  
väärtust.

Tunda on vastuolu aja piiratuse  
ja võim aluste piiram atuse vahel, 
rännuteede lõputuse ja rändaja elu

tee lühiduse vahel.
Loitsulik sisendusjõuline laul on 

kord ahastav, siis tasakaalu o tsiv , 
kord valulik, siis igatsev. Viiside 
sarnasus ja m onotoonsus seob luu- 
leahela em otsionaalselt tervikuks. 
M onotoonsus ise toimib vastuolu- 
likult: ta kas rõhutab aja venim ist 
või siis oma otsa- ja lõputuses näib 
ta kestva t vaid viivu.

M itm eti on tähendustatud kodu
kotust, valuj iga tsust, ahistatust, 
sam uti tuu lt ja tühjust. M asenda
vaim  on aheldatuse tunne. Ahelda- 
m atus aheldab in im esi; tühjus ahel
dab inim est; inimene aheldab ini
mest:

nad puuri mu kinni pandsid  
ja laulja nime m u t andsid  

Surutus takistab unistam ast. Ilu
sat ilmub pelgalt unenäkku . . .  Kan
natam atu: «Stopp. A itab sellest. 
Kuidas etendus ise on?»

Kõigepealt tuleb laul. S iis inim e
ne. Inim ene laulab. Jõudnud in i
m este ette, ta peatub. Laskub põl
vili mullale ja laulab. Viisid on 
minooris. Harmoonilises. S iis laulja  
tõuseb, lõpetab laulu ja läheb ära. 
Sahisevad sam mud. Ühed inimesed  
istuvad edasi. Üks inimene läheb 
edasi. Veel veidi aega ja kõik in i
mesed lähevad tagasi, kuhu keegi.

M AARJA PÄRL

V a l h u p r r A  n r i p n b p r t i m a  raia11* Kohalesõlduks sobib Tartust fcetlveiiaverre orienteeruma 8 57 väljUv Elva rong (sõita Tõravere*
Bioloogia-geograaflateaduskond pakub ni). Start Kiigemäel (Vellaverest I km

võimaluse pühapäeval, 9. märtsil Vel- Viisjaagu järve poole) avatud kelJa »0—
laveres jõudu proovida orienteerumise 12-ni.



HENGO KINGS

Täies loomejõus, paljude tööde 
ja* kavade keskel lahkus meie hul
g as t  TRÜ õigusteaduskonna de
kaan dotsent Hengo Kings. Veel
27. veebruaril oli ta  meiega tea
duskonna komsomolikoosolekul. 
Kes võis arvata, et seal näeme teda 
viimast korda. Samal õhtul vari
ses ta  kokku ning 29. veebruaril 
läks jäädavalt.

Hengo Kings sündis 26. septemb
ril 1935. aastal Tallinnas. 1959. 
aastal lõpetas ta  kiitusega TRÜ õi
gusteaduskonna, samal aasta l as 
tus NLKP liikmeks. Kuni 1965. aas 

tani töötas H. Kings prokuratuuris. 
1963. aastal astus ta  Eesti NSV 
Teaduste Akadeemia mittestatsio
naarsesse aspirantuuri, 1965. aas
tal tuli üle TRÜ statsionaarseks 
aspirandiks kriminaalõiguse eri
alal. 1968. aastal kaitses H. Kings 
kandidaadiväitekirja noorukite ret- 
sidiivse kuritegevuse probleemi
dest. Sel ajal oli ta  juba õigustea
duskonna vanemõpetaja, 1973. aas
tal valiti ta  dotsendi kohale ning 
1977, aastal õigusteaduskonna de
kaaniks. Alates 1976. aas tas t  oli
H. Kings TRÜ kriminoloogia labo
ratooriumi teadusjuhendaja, tema 
teaduslik töö seondus tihedalt la
boratooriumi uurimisproblemaati- 
kaga. Dots. H. Kings tegeles ük- 
sikkuriteo geneesi ja  kurjategija 
isiksuse probleemidega. Doktoritöö 
jäi siiski valmimata . . .

Kommunist H. Kings võttis ak
tiivselt osa ühiskondlikust tööst. Ta 
kuulus Balti liiduvabariikide kri- 
minoloogiliste uuringute koordinee- 
rimisnõukogusse, Eesti NSV Mi
nistrite Nõukogu juures asuvasse 
alaealiste asjade komisjoni metoodi
kanõukogusse ning Eesti NSV Jus

tiitsministeeriumi õ iguspropaganda 
koordineerimisnõukogusse. H. Kings 
oli tegev ka õigusteaduskonna par- 
teibüroos, ta  kuulus TRÜ nõukogu 
koosseisu.

Mõistus on registreerinud fakti, 
et dots. H. Kings on surnud. Kuid 
süda ei suuda sellega veel leppida, 
me alles hakkame temast puudust 
tundma. Dekaani kabinetis võttis 
meid alati vastu rahulik, reibas, 
muhedalt naeratav  mees, keda pole 
kunagi nähtud närviliselt sekelda
mas või hädaldamas. Ja  kõik asjad 
said aetud, nii teaduskonnas kui ka 
laboratooriumis.

Kuigi dotsent Hengo Kings on 
lahkunud, jäävad tema teaduslikud 
tööd ka edaspidi püsima kriminaal- 
õigusteadusse ja kriminoloogiasse, 
kus nad kuuluvad kindlalt õigus
teaduse üldpilti. Asendatav eiv. ole 
ag a  inimene ise, isiksus — mitte 
ainult perekonna ja omäste, vaid 
ka kolleegide jaoks. Hengo Kings 
jääb meie hulka meie mälestustes.

TRÜ õigusteaduskond, 
TRÜ kriminoloogia labora

toorium

MILLINE KUU ON SPORDI- 
KUU? Vastus saab pikk, sest üles 
tuleks lugeda kõik kaksteist. Aga 
s u u s a k u u  oli veebruar. Selle 
kinnituseks ei tule võtta ainult lõp
penud talimänge. Silmapiiri v ar ju 
tavas t Olümpose pilvehämust a lla
poole laskudes saavad nähtavaks 
tollal ehk teenimatultki varju jä ä 
nud üritused. Suusatati  ju m ujal
gi, ka ülikoolis. Spartakiaadivõist- 
lused lõid vÕistluspinge. Osaleda 
tahtjaid oli seekord üksjagu palju. 
Üllatuse pakkusid tüdrukud, kelle 
nimed alles kolmele lõpuprotokolli 
lehele ära mahtusid. Ja tunduv 
osa startinuis t olid naisfiloloogid. 
Nende abil teaduskond kolman
daks tõusiski. Tagasivaade ei saaks 
piisav, kui ei märgiks võitjaid: 
naistest Eesti meister Pille Paal ja  
meestest Mart Tulev (KKT II k.). 
Teatesõidud selgitasid esimesteks 
naistest KKT IV ja meestest spor- 
dimeditsiiniosakonna. Võistkondli
kult olid parimad spordimeditsiini 
osakond, bioloogia-geograafia- ja 
fi loloogiateaduskond.

Sellega ülikooli suusatamised ei 
jäänud. Oli Kääriku—Tartu m ara
ton, millest õppejõude ja tudengeid 
arvukalt osa võttis, olid teaduskon
dade suusapäevad Vellaveres, mis 
küll vähemalt mõnele teaduskonna

le suusasporti propageerivaks üri
tuseks ei saanud. Pole vist kuigi 
mõuus kütm ata  ruumides puhkust 
pidada ja samal ajal teada, et sa 
siin jus t oodatud külaline pole. Oli 
T artu—Kääriku maratonmatk. Lõ
pujoone ületas Käärikul 207 kan
get. Aga rajal liikus sel päeval 
rahvast 300 ümber.

Ja  lõpuks sellest, millest a lus ta
ma oleks pidanud. Homme on nais
tepäev! Et õnnitlused ikka ka tee
nitud on, kinnitavad sõudja Reet 
Palmigi (fotol) teod. NSV Liidu 
meistrimedalid, spartakiaadikuld, 
medal MM võistlustelt. TRÜ 1979. 
aasta  parima sportlase ja  olümpia- 
kandidaadi Reet Palmi kaudu saab 
õnnitlused anda kõigile tudengi- 
neidudele. Ja  jaksu ka spordirada- 
del!

RAIVO LOTT
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Lõppenud on XIII taliolümpia
m ängud Lake Placidis. Sündmus, 
mis tahes-tahtmata vähemal või 
suuremal määral puudutas meid 
kõiki. Sündmus, mille järellained 
voogavad neli aasta t,  sest alles 
siis on Sarajevos latt niisama kõr
gel. Kuigi emotsionaalne pinge 
on võistlusi jälgides-kuulates juba 
oma särtsu minetanud, ei saa ma 
kir ju tamata jätta .

Püüan  esitada hetkmuljeid, mee
nutusi, h innanguid ja kommentaare 
XIII taliolümpiamängude kohta — 
need peaksidki saama Lake Placidi 
ta limängudele tagasivaateks.

. . .  36 osavõtvat maad on rivis- 
tunud pidulikule avamisele. Rivis 
võib silmata ka talimängude jaoks 
küllaltki eksootiliste riikide, nagu 
Kostariika, Küprose, Mongoolia, 
Liibanoni sportlasi.

Olümpiatule süütab urnis 45-aas- 
tane viie lapse isa, ars t Charles 
Carr. Ei ole fa kunagi olnud tipp
sportlane. Esmakordne juhtum 
olümpiamängude ajaloos, mil sel
line au saab osaks tervisesportlase
le. Kord nelja aasta  jooksul toimuv 
maailma spordi tippüritus on p an
nud tugeva aluse üleüldisele spor
diliikumisele, mille kasutegur vaiel
damatu. Usun, korraldajad püüd
sid (olümpiamänge jaatades, neid 
mitte «teatud ühiskondliku liiku- 
misvormi hüpertrofeeritud a rendu
seks» pidades) jus t seda rõhuta
d a . , .

. . . N S V L  suusakoondise treene
rid  olid valinud taktika, mida ka-

Veebruarikuu
sutati ka enne Innsbrucki ta l im än
ge — ei mingeid rahvusvahelisi 
võistlusi. Sellisel võttel on kaksi
pidine psühholoogiline toime: ei 
tea vastased meie võimeid, kuid ei 
tea ka meie, milleks tippkonkurent
sis võimelised oleme. Taktika on 
siiani end õigustanud. Liidu mehed 
olid seegi kord võimsad. Vähegi 
tugevam at konkurentsi suutsid 
pakkuda vaid Thomas W a ssb e rg ja  
Juha Mieto. 24-aastane kehakultuu- 
riüliõpilane Nikolai Zimjatov oli 
aga tõeline Hoevenbergi suusarada- 
de kuningas — 3 kulda neljalt suu- 
sadistantsilt .  Kullaplaanidega tu 
lid olümpiale oma maa meistrivõist
lustel «puhta töö» teinud T. Wass- 
berg ja  J. Mieto. Mõlemad oleksid 
võinud kuldmedaliga ka lahkuda, 
kui mitte see ülitäpne elektroonika, 
ö n n  — 15 km, 1 sajandiksekund, 
59 mm — eelistas Wassbergi. 
Soome kuulsast habemikust on 
tõesti kahju. Kaks hõbedat ja 
pronks — saak on ju hea, kuid 
kirkaim, individuaalkuld on ikka 
puudu. Ent mehe sisu näitavad 
needki medalid . . .

. . .  NSV Liidu suusanaiskond on 
vananenud. Imelik, kas siis tõesti 
ainult kaotus avab treenerite sil
mad? Teati ju enne olümpiatki, et 
naiskond on vana, aga ikkagi min
di veteranidega. Miks? Sest et va
nemad olid paremad. Nooremad 
võeti küll Lake Placidisse kaasa, 
ent võistlema nad ei saanud — 
vähe kogemusi. Kuid kogemusi ko
guneb just suurtelt rahvusvahelis
telt võistlustelt. Igivana nõiaring?! 
NSV Liidu suusanaiskond pidi 
tunnistama sär tsakate  Saksa DV 
neidude paremust.  Koondist, kelle

liidriks oli vanim, 24-aastane Bar
bara Petzold, võib kindlaks esiko- 
hapretendendiks pidada ka nelja 
aasta  pärast (kuigi vist ilma Pet- 
zoldita, kes on teatanud oma loo
bumisest suurspordist) .  Põlvkon
dade probleem näikse muret tege
vat Soome naiskonna treeneritele- 
gi. Igal juhul soomlannade minek 
oli kesisem kui nelja aasta  e e s t . . .

. . .  XIII taliolümpiamänge võib 
täie õigusega nimetada ka. Eric 
Heideni mängudeks. Viis kuldme
dalit ühtedelt talimängudelt — sel
lega pole enne teda keegi hakkama 
saanud. (Suviste m ängude rekord 
kuulub 7 kullaga 1972. aastast 
Mark Spitzile.) Täiuslik universaal, 
kes nä itas  teistele ainult kandu, 
kes jättis  konkurentidele vaid kah- 
vatuläikelisi medaleid. Norralased 
proovisid Heidenilt üht kuidagi 
napsata  — läksid 1500 m Heideni 
vastu ühe meeskonnaga (Storholt,  
Stenshjemm^t) ja  10 000 m teisega 
(Oxholm, Tveter),  kuid ei midagi. 
Tuleb meelde hetk, kus Heiden 
1500 m kuskil poole peal oli kukku
mise äärel, kaotas kiiruse, kuid ik
kagi tuli veenvalt v õ i t j a k s . . .

. . .  Ameeriklased lootsid palju ka 
Ericu õelt Bethilt. P araku  ei pida
nud .noorema närvid vastu. Takis
tuseks sai ka mängude eel saadud 
vigastus. Vaid üks pronks. Nõuko
gude kiiruisutajate saak jäi, ausalt 
öeldes, mannetuks. Treeneritel on, 
mille üle järele mõelda . . .

. . .  Püüan arglikult vastu  vaielda 
neile, kes väidavad, et jäähoki tu 
lemused olid suureks üllatuseks. 
Arvan, Tšehhoslovakkia hokis võis 
langustendentse m ärga ta  veidi v a 
remgi.

(Järgneb)
ENNO TAMMER

Suuskadel 
Tartust Käärikule

Ajalehes «Tartu Riiklik Ülikool» 
kir jutab A. Kivistik 11. märtsil 
1960. aastal, et «Avapäeval oli ka
vas suusamatk T artu—Kääriku. 
Seekordsele suusamatkale saabus 
87 naist, ja 90 meest.» Ühtlasi sel
gub, et matk toimus kehakultuuri- 
osakonna talispordipäevade raa 
mes. M atkast võttis osa ka õppe
jõude, nende hulgas õppeprorektor
I. Sildmäe. Peagi kujunes matka- 
traditsioon ning ülikoolirahvaga 
liitus sõitjaid ka linna asutustest.  
Varsti ei suutnud Kääriku kõiki 
vastu võtta. Tolleaegsete agara te  
linna spordijuhtide ettevõttel alus
tati Tartu—Otepää matkade t rad it
siooni. Nii oli ülikoolirahval või
malik samal talvel osa võtta kahest 
matkast. Nähtavasti oli 8— 10 aas
tat tagasi nende kulminatsioon, 
sest lisaks matkadele olid harulda
ne 11.,hä&iL кow-aida t ud-j.a sisustatud 
ka õhtud Käärikul ja  Otepääl ning 
täidetud ka järgnev pühapäev. Mit
med lumevaesed talved ei võimal
danud enam matku korraldada ja 
hoog rauges.

Sel aastal oleks oodanud T ar
tu—Kääriku matka 20. juubeli pi
dulikku tähistamist.  See jäi küll 
ära, kuid 1. märtsil asus vabastar- 
diga teele umbes 300 üliõpilast, 
teenistujat ja õppejõudu. vIlm . oli 
swtfsatafäte jaoks küll pisut pehme, 
rada Aardla peatuse juures jäine, 
kuid suusad libisesid siiski rahul
davalt ka kõige tavalisemal suusa
tajal, kel polnud plastikuid ega 
spetsmäärdeid.

Allpool leidubki tähelepanekuid 
kõige tavalisema suusata ja  sulest. 
Kui paarkümmend kilomeetrit oli 
sõidetud, tuli teepunkt Pangodi lä
histel, kus kosutavat jooki pakku
sid kehalise kasvatuse ja spordi 
kateedri õppejõud. Kohal oli ka 
Eduard Sakk, kes püüdis halvast 
ilmast hoolimata juubelimatka pil
dis jäädvustada. Oli meeldiv, et ei 
pidanud sardellisabas trügima, 
nagu varasematel suurejoonelistel 
matkadel ette tuli. Lagujal ootasid 
küllaltki vinge tuule käes sooja 
teega "võimlemise eriharu naisüli
õpilased. Jäi vaid loota, et nad olid 
karastunud ega külmetanud endid. 
Loodus muutus üha mägisemaks 
ja kaunimaks. Sai selgeks, et oleme 
si irdumas vanadele Tartu—Kääriku 
radadele, mis olid maha jäetud sel 
ajal, kui matkad olid ühendatud ja 
kulgesid Tüki ning Vana-Otepää 
kaudu. Palu veskini läks sõit veel 
üsna libedalt. Puhkekohas olid lõk
ke üles teinud raskejõustiku eriala 
üliõpilased, matkajad võisid tuule 
eest varju leida bussi tag an t  ja  nii 
mõnusasti teed juua. Edasi algas 
möll, sest tuisk kattis  rajad, näh
tavus kadus ja  määretki oli raske 
valida. Loodus muutus aga üha 
kaunimaks ja Kääriku lähenes — 
see innustas. Rajal sai selgeks, kui

das loodus õilistab inimest. M atka
jad olid sõbralikud ja viisakad, pea
tuskohtades valitses lõbus meeleolu.

Neli kilomeetrit enne Käärikut 
pakuti teed, leiba ja soola, soovi
jaile ka eksperimentaalsuppi. Fini- 
šipaigas ootasid vastuvõtjad, kellelt 
saadi embleem ja kes juhatasid  
edasi.

Võis tähele panna, et suusata- 
mjsoskus on tõusnud, väsinuid ja 
norkenuid polnud m ärgata .  Oleks 
vaid soovinud, §t osavõtjaid oleks 
rohkem olnud.

Maratoni õnnestumise heaks and
sid oma osa paljud, kellest vaid 
osa märgati.  Alustagem ülikooli 
rahvaspordi komisjonist, kuhu kuu
lub ka ehk koige suurema vaeva 
nägija  Uno Sahva, kes küll matka- 
päeval ei saanud kohal olla. Regist
reerimisest alates kuni Käärikult 
lahkumiseni oli m atkaja tega  tegev 
väsimatu Silvi Leet. Et iga fini- 
šisse saabunu saaks kohe kiiresti 
lõunasöögi juurde, selle eest hoo
litses Helga Sildmäe. Järjekordne 
tänu kuulub muidugi Kääriku kok
kadele, .kelle tehtud toidud ei vaja 
reklaami, sest nad on reklaam ise. 
Vastuvõtmise, pühapäevase järel- 
suusatamise, samuti kõigi muude 
küsimustega tegeles Heino Tidrik- 
,saar nägu varasemail aastail.  E ra l
di tahaks nimetada veel matka- 
rada, mis oli hästi tähistatud ja  
sisse sõidetud. Kuuldavasti võlgne
vad osavõtjad tänu Arne Kivisti
kule orienteerujatega. Palult edasi 
hoolitsesid raja eest Kääriku spor
dibaasi töötajad Donald Kard ja  
Olev Laiv.

Osa maratonisõitjaid pidi päras t  
sauna ja lõunat koju sõitma, osa 
jäi kohale pühapäevaks. Üsna nul
li lähedasest temperatuurist hooli
mata ti irutati Kääriku-lähedastel 
radadel ja alles pärastlõunal sõi
deti koju. Kindlasti saadi kaasa 
hea tuju ja reipus järgmiseks n ä 
dalaks. Voib-olla tõuseb õppetööst 
aktiivne osavõtt ja  asjaajamise ker
gus kasulikult veedetud näda lava
hetuse tõttu. M aratonist osavõtjate 
tänu kuulub kõigile, kes kuidagi 
olid selle korraldamise juures. Ni
metagem ka Kääriku baaside ju 
ha ta ja t  ja  töötajaid. Tahaks loota, 
et edaspidi suudetakse rohkem osa
võtjaid maju tada  ja et energiapuu
duse tõttu saun liiga vara  ei jahtu.

Oleks vaja-, et järgmiseks aastaks 
planeeritakse Tartu—Kääriku suu
sam araton aegsasti, nii et kõik 

•osaleda soovijad saaksid selleks 
valmistuda ja oma aega seada. 
Muutugu Tartu^-Kääriku matk nii 
keha kui vaimu kosutavaks kollek
tiivseks ürituseks, nagu  ta  oli va
remini!

EDUARD VAARI,
Tartu—Kääriku matkade 

veteran 'S

Tuusikud
On saabuund 1980. aasta II kvartaliks järgmised s a n a t o o r i u m i -  j a  

p u h k e k o d u t u  и s i k u d :

Jessentuki «Avangard» 9. 04,-
Pjatigorsk «Lermontov» 14. 04,-
Sotši «Moskva» 24. 04.-
Truskavets «Berjozki» 24. 04.-
Kaukaasla «Osseetia» 26. 05,-
Moršin «Dnestr» 17. 05.- 
Valgevene «Pridneprovski» 19. 04.-

„ «Vassiljevka» 21. 04.-
«Petrodvorets» 15- 06.-
«Jaunkemeri» 15. 06.-
«Kemeri» 27. 05,-
Kemeri «Dzintene» 15. 06.-
Jurmala «Cina» 26. 05.- 

25. 05.-
Pärnu «Estonia» 25. 05.-

22. 06.-
„ «Rahu» 18. 06.-
„ «Rahu» 31. 05.-
„ «Rahu» 4. 04.-
„ «Söprus» 24. 06.-

Haapsalu «Laine» 14. 04,-
Tshaltubo (ambl.) 12. 05.-
Druskininkai (ambl.) M. 06.-
Truskavets (ambl.) 25. 05.-
Zeleznovodsk (ambl.) 4. 06.-
Kislovodsk (ambl.) 28. 06.-

- 2. 05.
- 7.' 05. 
-17. 05. 
-17. 05. 
-18. 06.
- 9. 06. 
-12. 05. 
-14. 05.
- 8. 07.
- 8. 07. 
-19. 06.
- 8. 07. 
-18. 06. 
-17. 06. 
-17. 06. 
-15. 07. 
-11. 07. 
-23. 06. 
-27. 04. 
-17. 07.
- 7. 05. 
-31. 05. 
■ 7. 07. 
-17. 06. 
-27. 06. 
21. 07.

— seedeelundite h.

— südam e-vereringe h.
— mao-maksah.'
— südam e-vereringe h.
— seedeelundite h.
— reum aatilised h.
— südam e-vereringe h. 
'— seedeeiundite h.
—' veresoonteh.
— liigesteh . .

— südam e-vereringe h.

— liigesteh .

— närvisüsteemi h.
— seedeeiundite h.

— südame-vereringeh.
— närvisüsteemih.
— närvi-liigesteh.

— neeru-põiekivide h.
— mao-maksah.
— hingamisteede h.

— 4 2 .-  rbl,
— 54.— „
— 42.— „
— 34.50 „
— 36.— „
— 34.50 „
— 48.— „
— 36.— „
— 36.— „
— 54.— „
— 48.— „
— 33.— „
— 33.— „
— 36.— „
— 34.50 ,.
— 34.50 „
— 34.50 „
— 48.— „
— 48.— „
— 36.— „
— 31.50 „
— 30.— „
— 39.— „
— 31.50 

36.— #f
— 36.—

P u h k e k o d u d e s s e :  
Võsu

Pühajärve
Trakai

11. 05.—22. 05. — 2 tk.
12. 05.—23. 05. — 3 „ 
26. 05,— 6. 06. — 2 „ 
30. 04.—11. 05. — 2 „ 
25. 06.— 6. 07. — 2 „

8. 06.—19. 06. — 2 tk
21. 06.— 2. 07. — 2 „

24. 05.— 4. 06. — 2 tk.

Pansionaat «Adler» 
Perekonnatuusik «Lielupe» 
Perekonnatuusik «Pühajärve»

28. 05 .-20. 06. — 39.— rbl.
12. 06.— 5. 07. — 48.— rbl. (2 inimest)
29. 06.—10. 07. — 29.70 rbl. (3 inimest)

Avaldused esitada kiiresti ametiühingukomiteele;

NB!
Täna ilmub ka venekeelne leht. Toimetaja V. SOOTAK

Ajalehe «TRO» toim etuse aadress: 202400 Tartu, Ülikooli t. 18, TRÜ, rurnn 302, tel. 341-21/253. Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. T artu Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri hind 2 kop.
_  «, Tellim. nr. 956. MB-01167.

« т я и »  «Тарту Р и й к л и к  Юликоол» («Тартуский государственный университет»). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ и профкома Тартуского государственного университета, г. Т арту
Эстонской ССР. ,
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1979. aasta sotsialistliku 
võistluse tulemused

adm inistratsiooni alliiltstisies
Administratsiooni allüksuste vahelise sotsialistl iku võistluse organ i

seerimise ja juhtimise peakomisjon haldusprorektor Ain Otstaveli ju 
hatamisel aru tas  läbi 1979. aasta  võistluse tulemused ja  otsustas tun 
n is tada  võitjateks järgmised allüksused vastavalt alagruppidele.

Esimeses alagrupis osutus komandandipiirkondädest parimaks 
ühiselamu nr. 3 (Silvia Kilgi),  teiseks tuli füüsikakorpus (Tiiu Reis- 
m an n)  n ing kolmandaks ühiselamu nr. 7 (Endla Jaanikesing).

Teises alagrupis, kus võistlesid g a raaž  ja vanemiöödejuhataj.a jaos
konna meistrijaoskonnad, võitis Ilmar Kõivi meistrijaoskond, teiseks 
tuli ga raaž  (juhataja  Jüri Puidak) ja  kolmandaks Raivo Sareali 
meistrijaoskond.

Kolmandas alagrupis võitis õppetõökoda koos TUS-i konstrueeri
mise ja eksperimentaalosakonnaga (juhataja  Ado Jaagosild) ,  teise 
koha saavutas  mõõtelaboratoorium peametroloog Ene Koitmetsa juh
timisel, kolmandaks jäi kirjastus- ja  trükiosakond (juhataja  M arta  
Raisma).

Neljanda alagrupi võitjaks tunnista ti  õppeosakond (juhataja  Mati 
Salundi) ,  teiseks tuli plaani- ja finantsosakond (juhataja  Oleg Andla) 
f l ing  kolmandaks kapitaalehitusosakond (juhataja  Kersti Lepik).

Peakomisjon leidis, et võistluse paremaks läbiviimiseks tuleb täius
tad a  võistlusjuhendit; ettepanekuid ootab administratsiooni ameti- 
Ähingubüroo. Ühtlasi soovib peakomisjon kõikidele allüksustele edu
ka t  osalemist selle aasta  sotsialis tl ikus võistluses.

URVE LIIN

EKP TRÜ komitees
©  25. veebruari is tungil võeti NLKP liikmeks eesti keele kateedri 

ju h a ta ja  prof. Huno Rätsep ning liikmekandidaadiks keemiaosakonna
V kursuse üliõpilane Arvo Käärd.

ф У .  I. Lenini 110. sünniaastapäeva tähistamisest ajalooteaduskon
nas  andis ülevaate teaduskonna parteibüroo sekretär dots. kt. K. Jaan-  
son.

ф  Kokkuvõtted ENSV Ülemnõukogu ja kohalike nõukogude vali
m istest ülikoolis tegi parteikomitee asesekretär S. Lannes.

ф  ENSV 40. aas tapäeva tähistamise üritusi ülikoolis tu tvustas 
prof. J. Kalits. Kinnitati vastav  plaan.

@  Arutati administratsiooni, eriõpetuse kateedri ja  teadusraam atu
kogu ühiskondlike organisatsioonide kaadriküsimust n ing sügisse
mestril korraldatud matemaatikapäevade läbiviimist.

ф  10. märtsi is tungil tu tvustas näitagitatsioonikomisjoni tööd selle 
esimees vanemõpetaja A. Pork.

О  Arutati kaadri küsimusi ja  kutsetaotlusi kehakultuuri- ja  mate
m aatikateaduskonna s.

Selles lehes
Komsomoliakti visti 
ABC — 2. lk.

Juubilarid on dotsen

did Nora Toots ja 
Kalju Kudu — 2. Ik.

Geo-geo olümpia —
2. lk.

Rubriigid «Keelemeel» 
ja «Distsiplinaarkomis
jon» — 3. Ik.

«Olfimpia ja ülikool»
— 4. Ik.

T RÜ F IL O SO O F IA  KATE EDE R K U U L U T A B  VÄLJA 
V. I. LENIN I 110. S Ü N N I A A S T A P Ä E V A L E  
P Ü H E N D A T U D  KON KU RSI

„V. I. Lenini ideepärand 
ja marksistlik filosoofia“

NLKP Keskkomitee otsuses 
V. I. Lenini 110. sünniaastapäeva 
kohta on märgitud, et «kogu idee
lises kasvatustöös tuleb peatähele
panu pöörata Marxi, Engelsi ja  
Lenini tööde n ing NLKP ajaloolis
te  kogemuste põhjalikule tun dm a
õppimisele lahutamatus seoses 
konkreetsete majanduslike ja  po
liitiliste ülesannete lahendamisega».

Lähtudes eelöeldust on konkursi 
eesmärk tõsta üliõpilaste huvi 
marksistl ik-leninliku filosoofia
omandamise ja  V. I. Lenini filosoo
filise pärandi sügavam a tund m a
õppimise vastu, süvendada ja tu 
gevdada üliõpilaste maailm avaate
lisi veendumusi, uurida arenenud 
sotsialismi teoreetilisi probleeme, 
tema kommunismiks ülekasvamise 
seaduspärasusi, arendada aktiivset 
loomingulist lähenemist filosoofi
listele probleemidele ning selgitada 
välja 1979/80. õppeaasta parim 
üliõpilane marksistl iku filosoofia 
tundmises.

Konkurss on mõeldud filosoo

fiat õppivatele III kursuse s ta ts io
naarsetele üliõpilastele, kes II kur
susel on omandanud dialektilise ja 
praegu õpivad ajaloolist m ateria
lismi. Konkursi II ja  III voorus 
võivad osaleda ka I, II, IV ja  V 
kursuse üliõpilased.

Konkurss viiakse läbi kolmes 
voorus.

I voorus (märtsis) selgitavad fi- 
losoofiaseminaride juhendajad koos 
rühma aktiiviga välja 1—3 pare
m at üliõpilast, arvestades nende 
dialektilise materialismi eksami- 
hinnet, õppereferaatide sisukust, 
õppetööd III kursuse sügis- ja  ke
vadsemestril , samuti teaduslikku 
ja  ühiskondlikku tegevust.

II voor (aprilli alul) toimub 
kirjaliku tööna (testina) mille kü
simused töötab välja ja kinnitab 
filosoofia kateeder. II voorus edu
ka esinemise eelduseks on V. I. 
Lenini filosoofilise pärandi, eriti 
teoste «Materialism ja empiriokri- 
titsism» ja «Riik ja revolutsioon»

sügav tundmine. 10 paremat üli
õpilast pääsevad III, lõppvooru.

Lõppvoorus (aprilli teisel poolel) 
esineb iga osavõtja oma valitud 
teemal lühikese (7 min.) ettekan
dega, samuti lühisõnavõtuga (5  
min.) konkursi žürii poolt antud 
teemal. Esinemisjärjekord loosi
takse. Paremusjärjestuse lõplikuks 
määramiseks arvestab žürii ka II 
voorus saavutatud tulemust.

Esinemise hindamisel arvestab 
žürii teadmiste sügavust, oskust 
ühendada filosoofiline analüüs 
kommunistliku ülesehitustöö küsi
mustega, NLKP XXV kongressi 
materjalide ja teiste, parteidoku- 
mentide aktuaalsete probleemidega. 
Samuti peetakse silmas esinemis- 
oskust.

Kõik III voorus osalejad saavad 
rahalise preemia või mälestusese
me. Parimale võimaldatakse sõit 
sotsialismimaale.

II ja III vooru kuupäevad tea ta 
me hiljem.

Konkursi komisjon

Lenin ja kunst

1921. aasta  25. veebruari hilis
õhtul tõusis Lenin mööda pimedat, 
libedaks jäätunud treppi Kõrgema
te Kunstilis-tehniliste Töökodade 
(ВХУТЕМАС) ühiselamusse. Tema 
ja  Nadežda Konstantinovna Krups
kaja  tulid külla ВХУТЕМАС-i üli
õpilasele V arvara Armandile, Leni
ni ja  Krupskaja sõbra, rahvusvahe
lise töölisliikumise tuntud tegelase 
Inessa Armandi tütrele.

Tiheda rõngana piirasid noored 
Vladimiri Iljitši, algas sundimatu 
vestlus maalikunstist ja  luulest, 
noorte kunstnike elust-olust ja õp
petööst. Selle jutuajamise ajal üli
õpilane S. Senkin (kelle m älestus
tes on jäädvustatudki Lenini koh
tumine tulevaste kunstnikega) 
«nõelab»:

«Muidugi, Vladimir Il jitš, uut on 
veel vähe, kuid me õpime, õpime ja 
töötame edaspidigi, saame sellest 
uuest mitut moodi aru, kuid «Jev
geni Onegini» vastu oleme kõik 
üksmeelselt. «Jevgeni Oneginist» 
on meile kõrini.»

Teised toetasid teda õhinal:
«Muidugi, me oleme «Jevgeni 

Onegini» vastu.»

Vladimir Ilji tš puhkes laginal 
naerma:

L E N IN IS T
f a

L E N IN IG A  
1870 — 1980

«Niisiis, teie, tähendab, olete 
«Jevgeni Onegini» vastu? Noh, mi
nul tuleb siis poolt olla, ma olen 
ju vana inimene. Aga mida te a r 
vate Nekrassovist?»

Vaidlus läks üle Nekrassovi pea
l e . . .  Ja  alles kell 3 öösel 
ВХУТЕМАС-i ühiselamust lahku
des märkis Lenin naljaga  pooleks:

«Noh, heitke siiski varem m ag a 
ma, muidu juhtub, et õpite küll õp
pima, aga  «Jevgeni Onegini» vastu 
enam jõudu ei jätku. Hoidke, hoid
ke oma jõudu — seda läheb veelgi 
vaja.»

Esmapilgul näib paradoksaalsena, 
et suur poliitik, vana Venemaa 
ümber paisanud juht kaitseb kauge 
mineviku poolt sünnitatud  luulet. 
Ja asi ei seisa ainult tema enda 
kir janduslikus maitses. Mõni kuu 
enne ВХУТЕМАС-i ühiselamu kü
lastamist kõlasid saalis, kus toi
mus Venemaa Kommunistliku 
Noorsooühingu III kongress, lenin
likud sõnad, mis hoiatasid selle 
eest, et «me võime piirduda kom
munistlike järeldustega ja ära õp
pida ainult kommunistl ikud loosun
gid. Nendega kommunismi ei loo. 
Kommunistiks võib saada vaid siis, 
kui r ikastad  oma mälu nende rik

kuste teadmisega, mis inimkond on nitab, et ta  vajab ka lüürikat, va- 
välja  töötanud.» jab Tšehhovit, vajab elutõde.»

Nimelt kommunismi sotsiaalne 
ideaal eeldab mitte võimalusena, 
vaid vajadusena igakülgselt ja  ha r
mooniliselt arenenud, vaba inimisik
susi.  See idee r ikastus ja kinnistus 
revolutsioonilises võitluses, mis ko
gu oma karmuse juures ära tas  te
mast osavõtjates kõrgemaid inim
likke nõudeid ja vajadusi, nende 
seas ka esteetilisi. Aasta päras t  
sotsialis tl iku revolutsiooni teos tu
mist, 1918. aasta  oktoobri lõpus, 
võttis  V. I. Lenin vastu Ülevene
maalise Töõlis- ja Maanoorsoo Nõu
kogude I kongressi delegatsiooni. 
Kohtumisest osavõtnud luuletaja 
A. Bezõmenski kirjutas oma mäles
tustes: «Kiites heaks kõik noorsoo 
osalemisviisid maa poliitilises elus, 
juhtis Vladimir Iljitš koos sellega 
visalt tähelepanu nendele sam m u
dele, mida VKNÜ peab ette võtma, 
et meie noorsugu oleks mitte ai
nult poliitiliselt kir jaoskaja ja  ha
ritud, vaid ka reibas, elurõõmus ja 
alati initsiatiivikas. Nõukogudemaa 
noormehed ja tü tarlapsed peavad 
elama kaunilt ja täisvereliselt nii 
ühiskondlikus kui ka isiklikus elus.»

Seepärast püüdis Lenin oma suh
tumises kunsti vältida ühekülgsust. 
Tuntud näitleja V. Katšalov ju tu s 
tas, kuidas vestluses Gorkiga too 
tema poole pöördus:

«Näe, vaidlen Vladimir Il ji tšiga 
uue teatripubliku üle. Et uus tea t
ripublik pole vanadest teatraalidest 
halvem, et ta on tähelepanelikum — 
selles vaidlust ei ole. Kuid mida ta 
vajab? Mina räägin, et ta  vajab 
heroismi. Aga Vladimir Ilji tš kin-

Ja  veel üks ülimalt autoriteetne 
tunnistus. Oma h innangus raam a
tule «Lenini ilukir janduslikud ts i
taadid» kirjutas N. K. Krupskaja: 
«Mitte mingil juhul ei saa ts i taa 
tide ja nende tarvitamise sageduse 
järg i otsustada, millised teosed ja 
millised kirjanikud olid Iljitši lem
mikud. Tsitaatide iseloomu määrab 
ära tema artiklite võitlev, publitsist
lik iseloom. Ilji tš oli väga  suur lüü
rik, ta  arm astas  väga  pateetilisi, 
lüürilisi värsse, ainult ta  ei kir ju
tanud  sellest.»

Lenini töid ja  mälestusi temast 
uuesti üle lugedes pöörasin ma t ä 
helepanu ka luule sellisele eripära
sele osale. N. K. Krupskaja meenu
tab, et kõige raskemail em igra t
siooni- ja  reaktsiooniaastail Lenin 
«unistas visamalt kui varem, unis
tas  vesteldes Montegusiga (pran t
suse luuletaja-šansonist. — L. S.), 
lauldes võidukalt elsassi laulu, lu
gedes unetuil öil vaimustusega 
Verhaerenit.»

Luule aitas unistada, ta  st imu
leeris Herbert Wellsi poolt «Kremli 
unistajaks» nimetatud inimese fan
taasiat.  Lenin ei solvunud Wellsi 
peale selle hüüdnime pärast. Rää
gitakse, et ta lihtsalt naeris heasü
damlikult.  «Kuidas oleks sellisel 
maal olnud võimalik alustada so t
sialistlikku revolutsiooni ilma fa- 
natasöörideta,» rääkis Lenin ise. 
Jah, fantaasia  (ja tema saadus — 
unistus) Võib olla kasulik ja kasu
tu, võimas ja hädina^ Aga iseene

sest» on see võime erakordselt hin
naline. Ilm aasja ta  arvatakse, et 
teda on vaja vaid luuletajale. See 
on rumal eelarvamus! Isegi m ate
maatikas on ta  vajalik, isegi dife
rentsiaal- ja  integraaltehete avas
tamine oleks olnud fan taasiata  või
matu,» märkis Lenin ükskord. Kuid 
see «rumal eelarvamus» pole ju 
huslik: võib-olla mitte kuskil peale 
luule ei kultiveerita fan taasiat nii 
«puhtal» kujul. Ja  sellepärast aren
dab luulelooming nagu  kunstiloo
ming üldse inimese loomingulist 
potentsiaali , mida tal on vaja  kõi
ge rangem as teaduses ja  kõige 
proosalisemas praktil ises tegevuses.

Marx ja Engels kirjutasid sellest, 
et kommunismi ajal ei pea mitte 
igaüks tegema Rafaeli tööd, vaid 
«igaüks, kelles peitub Rafael, peab 
omama võimalusi takis tamatult 
areneda.» Lenin neid ridu ei tead 
nud, sest teos, millesse need olid 
paigutatud — «Saksa ideoloogia»—• 
avaldati alles pärast Lenini surma. 
Seda paljutähendavam on, et esi
mese sotsialistl iku riigi ra ja ja  for
muleeris ühe tähtsam a kunsti ees 
seisva ülesandena: «Tema — 
kunst — peab ära tam a neis — töö
tavates massides — kunstnikke ja  
neid arendama.»

Prof. LEONID STOLOVITS

Tõlkinud PR IID U  BEIER



Komsomolikroonika
10. märtsil said ELKNO TRÜ komitee soovituse NLKP liikmekan

didaadiks astumiseks Tarmo Kajandi (KKT IV k.) ja Jaan Kannes 
(KKT III k.). ÜLKNÜ-sse võeti vastu Üliar Reino (õ ig u st I k.) ja 
Margus Lepner (ravi IV k.).

Arutluse all oli komsomoliprobleemide kajastamine ajalehes «TRÜ». 
Nenditi, et informatsiooni komsomoliorganisatsioonis toimuva kohta 
on, ent puuduvad sisulised, aktuaalseid probleeme lahkavad artiklid. 
Arutelust võttis osa ka ülikoolilehe toimetaja Varje Sootak. Etteval
mistamisel on asjakohane komsomolikomitee otsus.

Kuulati ära olmesektori juhataja Riivo Kotkase informatsioon ühis
elamute küsimuse arutamise kohta TRÜ nõukogus. Oma arvamust 
avaldasid ka Tiigi 14 ja Pälsoni 23 ühiselamute nõukogude esimehed.

ELKNÜ TRÜ komitee võttis vastu otsuse šeflustööst keskkoolidega. 
Otsuses on ette nähtud konkreetsed ülesanded teaduskondade komso
moliorganisatsioonidele. ELKNÜ TRÜ komitee õppe-teaduslikku sek
toril kohustati koostöös TRÜ ÜTÜ nõukoguga abi osutama õpilaste  
Teaduslik-tehnilise Ühingu loomisel. Moodustati ELKNÜ TRÜ komi
tee pedagoogiliste rühmade nõukogu juhtimaks šeflustööd keskkooli
dega.

Komsomoliaktivisti ABC
V. I. LENINI 110. SÜNNIAASTAPÄEVA 

TÄHISTAMISEST ÜLIKOOLI 
KOMSOMOLIORGANISATSIOONIS

Sellise pealkirjaga otsuse võttis oma 25. veebruari istungil vastu 
komsomolikomitee. Kahtlemata on V. I. Lenini sünniaastapäev selle
aastastest juubelitest keskseim. Seepärast otsustas komitee korralda
da järgmised tähtpäevale pühendatud üritused:

1. Märtsis-apriliis  toimub ülikoolis leninlik kontroll — üleliiduli
ne kompleksüritus, mida vastavalt  ÜLKNÜ Keskkomitee büroo juhis
tele «tuleb käsitada iga kommunistliku noore ja iga  komsomoliorga
nisatsiooni põhjaliku aruandena». Meie komsomoliorganisatsioonis 
toimub see kolmes etapis:

a)  kuni 29. märtsini peetakse koos ühiskonnateaduste kateedritega 
leninlik õppetund «Leninlikult õppida kommunismi, ehitada kommu
nismi». Kõigile komsomolibüroodele tehti ülesandeks a ida ta  kaasa se
minarivormis toimuva õppetunni ettevalmistamisel ja  läbiviimisel. 
Kõigilt kommunistlikelt noortelt ootame aktiivset osalemist;

b) kuni 12. aprillini toimub ühiskondlik-poliitiline atesteerimine. 
Atesteerimiskomisjoni koosseisus on teaduskonna või osakonna kom- 
somolijuhid, teaduskonna ja  ühiskonnateaduste õppejõud. Atesteerimi
sel tuleb lähtuda leninliku arvestuse kriteeriumidest, kusjuures esma
tähelepanu on vaja  pöörata kommunistlike noorte osavõtule leninli
kust õppetunnist, sügissemestri õppetöö tulemustele ning osavõtule 
ühiskondlikust tööst. Atesteerimisel pannakse hindeid kahe palli 
süsteemis (atesteeritud ja  mitteatesteeritud);

c) kuni 19. aprillini on osakondades ja teaduskondades komsomoli- 
koosolekud «Lenini nimega, partei juhtimisel tööle ja  kangelastegu
dele!», kus tehakse kokkuvõtteid toimunud ühiskondlik-poliitilisest 
atesteerimisest . Komsomolikomitee soovitas kutsuda neist osa võtma 
ka partei- ja  komsomoliveterane.

2. Märtsis-apriliis  tehakse samuti kokkuvõtteid V. I. Lenini sünni
aastapäevale  pühendatud õpperühmade konkurssülevaatusest, kus 
selgitatakse välja teaduskondade parimad õpperühmad. Võetakse a r 
vesse rühmade õppetööd ja  õppedistsipliini sügissemestr il , ühiskond
likku tegevust ja  aktiivsust. Teaduskondade parimatest nimetab nn. 
ekspertide nõukogu (rektoraadi, partei-, ametiühingu- ja  komsomoli
komitee esindajad) 6 ülikooli parimat. Ülevaatuse tulemused tehakse 
teatavaks V. I. Lenini sünniaastapäeval, 22. aprillil.

3. Kõigi teaduskondade I kursustel toimub kahevooruline viktoriin, 
mille korraldamise on endi õlule võtnud NLKP ajaloo kateeder. Tea
duskondade ja  osakondade komsomoliaktiivi ülesandeks on nõu ja  jõu
g a  kaasa aida ta  viktoriini õnnestumisele. Ülikooli komsomolikomitee 
lubab premeerida viktoriini parimaid.

4. Selleaastased IX rahvaste sõpruse päevad (2 2 . - 2 7 .  aprill) on 
samuti pühendatud V. I. Lenini sünniaastapäevale. Et nendest tuleb 
edaspidi täpsemalt ju ttu, siis räägiti ainult ühest konkreetsest üri tu
sest: ülikooli komsomoliajaloo konverentside kolmeaastane kogemus 
lubab ellu kutsuda vabariikliku komsomoliajaloo konverentsi «Uliõpi- 
lasteadurid komsomolist», kus peale ülikooli tudengite on nousoleku 
esinemiseks andnud EPA ja  konservatooriumi tudengid. Külla oota
me ka TPI, TPedI ja  ERKI üliõpilasi.

Osavõtt nendest üritustest näitab kommunistl iku noore ideelist 
küpsust.  Komsomolikomitee on veendunud, et need üritused toimuvad 
kõrgel ideelis-poliitiiisel tasemel, kõigi kommunistlike noorte aktiivsel 
osavõtul.

ELKNÜ TRÜ komitee

ÕPPERÜHMADEVAHELISE KONKURSSÜLEVAATUSE 
PERFOKAARDI TÄITMISEST

Sügissemestri konkursi kokkuvõtted näitasid, et perfokaarte ei täidetud õigesti. 
Järgnev jutt on mõeldud eelkõige kursuste (õpperühmade) ja teaduskondade 
komsomolisekretäridele vigadest hoidumiseks.

Üliõpilaste arv esitatakse 20. detsembri seisuga. Lahtrisse «õppetöö» kantakse 
järgmised andmed: lahtrisse « +  10» — ainult «väga headele» õppivate üliõpi
laste arv; «+5» — «väga headele» ja «headele» õppivate üliõpilaste arv; «—10»
— võlglaste arv (arvestatakse nii eksameid kui arvestusi); «—15» — eksamile 
või arvestusele põhjuseta mltteilmunute arv. Lahtrisse «puudutud tunnid» 
kogu rühma (kursuse) põhjuseta puudutud tundide summa eelmisel semestril 
(rangelt rühmapäeviku(te) järgi).

Lahter «ÜTÜ» jääb seekord tervikuna täitmata, sest ÜTÜ kokkuvõtteid on 
otstarbekas teha üks kord aastas.

Lahtrit «Ühiskondlik töö» täidetakse järgmiselt: lahtrisse «4» kantakse üli
õpilaste arv, kes tegutsevad väljaspool rühma (kursust) valitavatel kohtadel 
organisatsioonides, nõukogudes, ühingutes jm. (vt. ÜPP juhendis näidis
loetelu!). Seekord el lähe arvesse EÜE ja EÕM-i funktsionäärid, sest neid 
arvestati sügisestes kokkuvõtetes; lahtrisse «1» kantakse üliõpilaste arv, kes 
on alaliste taldluskollektllvlde ja ülikooli juures tegutsevate huvialaklubide 
liikmed.

Lahtrisse «Rühma aktiivsus» kannab teaduskonna komsomolibüroo p u n k t e  
järgnevalt: parim rühm (kursus) saab punkte võrdselt rühmade arvuga pare
muselt teine ühe võrra vähem jne.

ÜLAR TIKK,
ELKNÜ TRÜ komitee ideoloogiasektori juhataja

Peapreemia Ain Alvinile
Advokaatide Kolleegiumi 1979. aasta  üliõpilaspreemia (175 rubla) 

advokatuuri tegevust käsitleva võistlustöö eest määrati õ igusteadus
konna III kursuse üliõpilasele Ain Alvinile võistlustöö «Eesti NSV 
Advokaatide Kolleegium aastatel 1958— 1964» eest. Töö juhendajaks 
oli prof. I. Rebane.

Preemia (125 rubla) määrati ka õigusteaduskonna IV kursuse üli
õpilasele Harry Otsale võistlustöö «Kaitsjast loobumine» eest. Tööd 
juhendas  dots. H. Saarsoo.

Preemiad m äärab Advokaatide Kolleegiumi presiidium igal aastal 
parim ate  üliõpilastööde eest, mis käsitlevad advokaadi tööd või Eesti 
N SV  Advokaatide Kolleegiumi tegevust.  Autasud antakse kätte tea 
duskonna komsomolikoosolekul.

Dots. Нога Toots, inglise filoloogis 
kateedri õppej&ud, filoloogiateaduskonna 
prodekaan on sündinud 19. märtsil 1930. 
aastal Petsert linnas teenistuja pere
konnas. Lõpetanud 1953. a. TRÜ ajaloo- 
keeleteaduskonna inglise filoloogia eri
alal, õpetas ta inglise ja vene keelt 
Tartu keskkoolides. Aalates 1961. aasta 
sügissem estrist kuulub Nora Toots TRÜ 
õppejõudude perre: algul õpetajana 
(1961—1962), pärast kaheaastast täien
duskursust Moskva I Võõrkeelte Insti
tuudi juures (1962—1964) vanemõpeta
jana, pärast aastast aspirantuuri (1970— 
1971) ja väitekirja kaitsmist (1973) ing
lise filoloogia kateedri dotsendina. Sa
mast aastast peab ta ka teaduskonna 
prodekaani ametit.

Umbes niipalju ütleks juubilari 
kohta kiretu biograafiline leksikon.

Kui ka dotsentide ja  prodekaa
nide kohta seataks sisse Ü P P  a r 
vestusraamat, tuleks Nora Tootsi 
omasse sisse kanda, et ta on olnud 
parteialgorganisatsiooni sekretär 
Tartu VIII Keskkoolis ja inglise fi
loloogia kateedri, ajaloo-keeletea- 
duskonna parteibüroo liige ja  ame- 
tiühingubüroo esimehe asetäitja  
n ing veel mitmete komisjonide lii- 
ge^ Ja  kõigis lahtri tes oleks hinne 
«väga hea». Sest madalam at h in
net meie juubilar põhimõtteliselt ei 
tunnista. Täites kõik oma arvukad 
ühiskondlikud kohustused, nii ame
tiga kaasnevad kui ka vabatahtli
kud, imetlusväärse hoo ja innuga, 
on ta korduvalt pälvinud kõrgema 
a keskerihariduse ministri ning 

rektori tunnustust .
Olles loomult elurõõmus, väsima

tu ja sugestiivne suhtleja, on Nora 
Tootsile keele paljude aspektide 
hulgas kõige südamelähedasemad 
praktilise keeleõpetuse, eriti fonee
tika probleemid. Ta on käinud end 
tä iendamas suvekursustel Inglis
maal (1968). Sellest valdkonnast 
on ka juubilari uurimused ja  õppe-

Nora 
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vahendid. Publikatsioonidest täh t
sam atena võib mainida artiklisee
riat fonoloogilistest opositsiooni
dest ja  nende funktsionaalsest 
koormusest inglise keeles, õppeva
hendeid ja harjutustikke inglise 
keele foneetika alalt,  samuti on ta  
kõrgkooli inglise keele õpiku «Ad
vanced English for the Estonian 
Learner» kaasautor.

Nora Toots on pikkade aastate  
jooksul olnud inglise filoloogide 
pedagoogilise praktika üks juhen

dajaid ja  seega aidanud koolitada 
kvalifi tseeritud õpetajaid. Samuti 
on ta alati olnud oodatud lektor 
vabariiklikel ja  linnade õpetajate 
päevadel ja  suvekursustel.  Nora 
Toots on üks arm asta tum aid  õpe
tajaid  Tartu  võõrkeeltekursusteL

Sõprade hulgas on juubilar lõ
bus, teravmeelne kaaslane, väsima- 
m atu  m atkaja  ja  ujuja. (Ta kuu
lub TRÜ õppejõudude ja teenistu
ja te  tervisevõimlejate rühma raud
varasse.)  Ametialases töös, suhtle
mises kolleegide ja  üliõpilastega on 
juubilar äärmiselt rahulik, ta sakaa 
lukas ja sõbralik — inimene, kel
lega on hea asju ajada. Eks ses- 
sioonivõlglased ja põhjuseta  puu
dujad näe vahel ka tema pilvist 
palet (ja mida muud on neil õi
gus loota?), aga  lõpuks leiab ja l
gealuse kaotanud noor inimene te
ma juures ikka tuge  ja head nõu. 
T em aT õrav e re  suvekodus veedetud 
jaaniõhtud on olnud kateedripere 
meeldivamaid ühisettevõtmisi.

Ka oma isiklikku autot on 
N. Toots juhtinud kindlakäeliselt ja  
suuremate avariideta. Julgesti võib 
öelda, et talle on teada kogu Lõu- 
na-Eesti marja- ja  seenemetsad. Ja  
igal aastal varutud hoidisepurkide 
arvu ja sisu mitmekesisuse poolest 
võivad tem aga võistelda vähesed 
teaduskonna naispere liikmed.

Kõige selle juures on sünnipäeva
laps hoolitsev pereema, pojale hea 
ja nõudlik ema, ja  last but not 
least, värske õnnelik vanaema.

Soovime juubilarile raugem atu t 
energiat ja  elurõõmu, õnne ja  edu
ka edaspidiseks.

Kolleegide nimel

AINO JOGI

16. märtsil saab viiekümneaastaseks 
ülikooli üldfüüsika kateedri dotsent 
Kalju Kudu. Juubilar ja käesolevate 
ridade kirjutaja on täielikult ühel ja 
samal arvamusel, et sündimise fakt või 
sellest ümmarguse aastaarvu möödumi
ne ei ole iseenesset sellised sündmused, 
millega seoses sündijale või teatud aas
tad äraelanule tuleks erilist tänu aval
dada. Üldsuse tähelepanu ja lugupida
mist ei teeni lihtsalt aastatega, vaid 
nende vältel kordasaadetuga. Olgu siis 
tänase juubelijutu sisuks need tööd ja 
tegemised, mida üks füüsik pärast Le
ningradi Riikliku Pedagoogiilse Insti
tuudi diplomi kättesaamist 25 aastat on 
teinud.

Kolm esimest aastat sellest vee- 
andsajast  läksid teadusliku po

tentsiaali tõstmiseks aspirantuuris. 
Selle aja vältel saadust tuli mitte 
ainult alus kandidaadiväitekir jale, 
vaid üldse gaaslahendusalastele 
uurimistöödele TRÜ-s, kuhu K. Ku
du 1958. aastal tööle asus. T äna
seks on gaaslahenduse laborist 
saanud aeroionisatsiooni ja  elektro- 
aerosoolide laboratooriumi sektor, 
Kalju Kudust aga labori teaduslik 
juhendaja. Pingelise õppetöö kõr
val suutis juubilar luua uurimis- 
kollektiivi, kelle tööd on jõudnud 
teaduse eesliinile. Küllap on siin 
suurt rolli mänginud juhendaja os
kus kujundada aktiivset ja  loomin
gulist töömeeleolu. Samuti põhja
lik tutvumine sam alaadse uurimis
töö keskustega Tomskis, Pariisis ja 
Brnos ning tihedad rahvusvaheli
sed kontaktid. Rahvusvaheliste kon
verentside loetelu, mille tööst Kalju

Kalju 
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Kudu on osa võtnud, tuleb aukar
tu s tä ra tava lt  pikk: Viin, Bukarest, 
Oxford, Praha, Eindhoven, Berliin, 
G renob le . . .

Räägitakse, et kõrgkooli õhkkon
nal olevat mingi viljastav mõju. 
Ülikooli õppejõud erinevat teaduste 
akadeemia töötajast võime poolest 
teha tõsist teaduslikku tööd lisaks 
oma põhitegevusele. Ju see nii on. 
Vähemalt Kalju Kudu puhul on al
lakirjutanule senini mõistatuseks, 
kust see teaduse tegemise aeg on 
võetud.

Ligi 14 aasta t  (alates 1961.-st) 
oli Kalju Kudu õlgadel ülikooli ühe 
suurema ja keerulisema kateedri, 
üldfüüsika kateedri juhtimise koo
rem. See oli aeg, kus teaduslik-teh- 
niline revolutsioon oli jõudmas ka
teedri küllalt vananenud sisustuse
ga õppelaboratooriumidesse. Ja  kui 
asi hakkas juba ilmet võtma, tegi 
peahoones möllanud tulekahju suu
re osa tehtust taas  nulliks. Aastad 
on möödunud kateedri õppetöö me
toodilise ja materiaalse baasi pide
va moderniseerimise tähe all: kord 
seisab päevakorras järjekordse 
praktikumitööde juhendite või üles
annete kogu koostamine, siis nõuab 
elu elektronarvuti ulatuslikumat

juurutam ist õppeprotsessis. Ja  nii 
edasi ja  nii edasi. Kalju Kudu isik
lik vahetu panus on suurim olnud 
elektrikursuse metoodilises ülesehi
tuses ja elektripraktikumi moderni
seerimisel. Tema metoodiline kree
do: oma ainet peab õppejõud val
dama täiuslikult ja n.-ö. komp
leksselt; ei saa  olla hea lektor, te 
gelemata oma kursuse ülesannete ja  
praktikumidega, ei saa olla hea õp
pejõud, tu tvudes üliõpilastega alles 
eksamil. Küllap oleks nii mõnelgi 
tudengil palju «meeldivam» vähem 
informeeritud eksaminaatori juurde 
ilmuda.

Kalju Kudu põhjalikkus, nõudlik
kus enda ja teiste vastu, o rgan i
saatori-  ja juhiomadused on te
mast teinud tunnusta tud  autoritee
di oma erialal. Ta on ENSV Tea
duste Akadeemia füüsikakomisjoni 
liige, ENSV Kõrg- ja  Keskerihari
duse Ministeeriumi füüsika õppe
metoodilise nõukogu esimees, NSV 
Liidu Kõrg- ja  Keskerihariduse Mi
nisteeriumi füüsika teaduslik-me- 
toodilise nõukogu ja plasmafüüsika 
alase teaduslik-tehnilise nõukogu 
liige.

Kokkuvõttes — viiskümmend 
aasta t  ei ole tõepoolest ju ttu  väärt, 
seda enam, et juubilar näeb noo
rem välja. Küll aga tahaks tänase 
päeva puhul avaldada tänu ja tun
nustust tehtud töö eest n ing  soo
vida tegemisel oleva vil jakat jätku.

VALDO RUTTAS

Sedapuhku Kaareperes
Щ  /  
•М'Л>

Rong marsruudil T artu—Tallinn 
ei väljunud 1. märtsi hommikul 
täpselt graafiku järgi,  s. t. kell 
7.45, vaid mõni minut hiljem, sest 
rongiuksest aina vooris sisse tuu- 
lepluusides ja  tuttmütsides suusa
varustusega noori .Rongijuht võis 
imestada küll, miks see inimsumm 
suuskadega Tallinna suunas sõi
dab, hoopis tõenäolisem olnuks vas

tupidine suund, toimus ju samal 
päeval duubelmaratonmatk. ,

Ent meie loo kangelased ei ol
nud sugugi rongiga eksinud. Ja 
väljusid ka õiges j a a m a s . . .

«Mis sellest, et kehakultuuritea
duskond ei andnud meile bussi, et 
kõigile soovijaile ei jä tkunud suus
ki. Meie tulime siiski!»

Need «meie» tulid 24, korda. Oma

valgele olümpiale. Kui kuu aega t a 
gasi võisid miljonid inimesed te
leviisori vahendusel kaasa elada 
päris olümpiamängude avamisele, 
siis sada kolmkümmend geograafi- 
geoloogi vaatasid huviga koolima- 
jaesisel platsil toimuvat. Kõik oli 
nagu päris: fanfaarihelid, tervitus- 
sõnad (dots. Lev Vassiljev), tule 
toomine ja olümpiatõrviku süü ta
mine (urni aset täitis kasepakk), 
lipu heiskamine (seda tegi mullu
ne võitja — IV kursus) ja  vande 
andmine (traditsiooni jätkamist ja 
sportlikku visadust vandusid esm a
kursuslased), üle koolimaja ja  
olümpialaste lendas kolm juhuslik
ku tuvi.

«Hurraa! Kaarepere koolimajale 
hurraa!»

Geo-geo olümpiaad-80 oli avatud.
Ees seisis jõukatsumine kuue 

võistkonna vahel (geograafid ja  
geoloogid ühinesid vastavalt kur
sustele +  vilistlaste-õppejõudude 
komando).

Enne lõunat võisteldi kiirlasku
mises (üle 50 võistleja, neist küm
mekond naist; keegi rohkearvulisest 
vaa ta jaskonnast: «Fakt, et iga mees 
sõitis täna  välja isikliku rekord- 
aja!»; statistik: «Kukkus iga kol
mas.»),  teatesuusatamises (esma- 
kursuslastel on avanenud võimalus 
ületada NSV Liidu laskesuusataja  
Aleksandr Tihhonovi saavutust:

(Jä rg  4. lk.)



keelemeel CjIcing is t j a  stiilist
Rubriik «Keelemeel» on tekitanud ela

vat vastukaja. Toimetusse jõudnud aja- 
i fcirjandusüllõpilaste kahele loole vas
tab eesti keele kateedri dotsent (ka üks 
m eie keeletoimetajaist) Reet Kasik. Toi- 
rwetus loodab, et puudutatud keeleprob
leemid leiavad arusaamist ja peab selle 
teema lõpetatuks (rubriik ise jätkub).

(Vt. «TRÜ» nr. 2 k. a.,
R. Hanson «Sõna sekka 

emakeele kaitseks»)
Keel oti rüü inim m õtete tarbeks. 

K eel on tooga, m is annab m õttele  
n ä o  ja  varjab vahel ka häbedust. 
Viimane sünnib siis, kui me ei ütle  
tu i, nagu on, ehk nii, nagu me ih
kaksim e  õelda, vaid ütlem e natuke  
ie is iti, sest sedasi on tsipake ke
nam  ja ei ole häbedust. «■K ultuur- 
rahvas ei ütle «•reps», va id  ütleb 
hoopis «suhteliselt hiljuti im m atri
kuleeritud  üliõpilane». <rK ultuurrah
v a s» saab songa, kui m ust-valgel 
seisab «EPA -kas» (epakas), aga 
m itte  näiteks  «■üliõpilane Eesti 
P õllum ajanduse Akadeem iast» ( kus  
üliõpilasi Tartu R iik likust Ülikoo
lis t  hüütakse m uuseas trü(ü?)ka- 
ka teks).

«K ultuurrahvas» m ässib m õtted  
pealaeni ohtrasse sõnatoogasse na
g u  naine idamaadelt, kellele s il
m a d k i on eufem ism. N üüd aga 
kä iakse idam aadeski teksastes ja  
oleks vast aeg ka eesti keeles loo
buda barokilikust üm berütlem isest; 
see ei peaks tähendam a uuendus- 
upu tus t, nagu moes sündis teksas- 
tega , aga ülem inekul on vahest 
seeg i paratamatu. Sõnam oekunstni- 
ku d  ei peaks üsna igapäevaseid  
tnõttenüansse p itsidesse varjama, 
tänapäeva dem okraatlikus keeles 
m õjuvad  sellised ilukirjatsem ised  
nagu  lam m as sm okingis. Demokra- 
tiseerunud keel ei peaks tähendam a  
ka  sõnalam m aste sõnasõnnikut; 
nagu  kehakate peaks m õtterüü ole
m a m aitsekas, m ille kriteerium iks 
on  terviklikkus. H armooniline keel 
o n  nagu harm ooniline inimene: ta 

*ei_ varja oma vajakuid. Ta kasutab  
sõnu, mis, talle on antud ja m is on 
võ itjaks jäänud kõige vihasem as 
keelelahingus  — kõnes. Usun, et 
<repakat», «repsi-rebast», «kem m i 
rin g i» jne. ootab niisam asugune  
kasu tus, kui nüüd on «trollil» ja 
«nätsul», m is ennist olid ka vähe

ke «labased», aga see-eest «head». 
Loom ulik, et sõnade sõnasõjas 
jääb m õni uudiskeelend kaotajana  
väljale, ent see ei kahanda võitjate  
aupaistet. See ongi dem okraatlik  
keel: võidab tugevam , lühem , kasu
tatavam  sõna või stiil.

M a annaksin pool kuningriiki 
võim aluse eest ütelda om a p isku t 
<rpisutki erimoodi».

TONU P E E TS, 
ajakirjanduse I  k.

#
Keelt on ikka ja alati hoolega 

ka itstud  ja seda tehakse ka edas
pidi. Tehakse tu levikuski, nagu keel 
m idagi nii õrna oleks, et esimesel 
puudutusel põrm uks pudeneb.- Ei 
pudene ta ü h tig i ....

Raim u H ansoni poolt ajalehepa
berile pandu toob publiku ette veel 
ühed keelerisustajad, nim elt rebas- 
žurnalistid. No eks m e seda ole ka, 
a g a . . .  Jah, nüüd tuleb need m it
med õhus ripnevad rngad» maa 
peale tõm m ata, et siis neile otsa  
vaadata.

Vaatame neid värdkeelendeid, mis 
Raim u H anson publikum i ette on 
heitnud. N ii tem a artiklis seistes 
võivad nad tõesti m õningase ebard
likkuse m ulje jätta. Ja ma võin  
R aim uga päevade, nädalate, kuude 
kaupa vaielda ühe või teise sellise 
õigsuse võ i vildakuse üle. M e või
me lõpm atuseni vaielda, ilma et 
m idagi edasi läheks ja emakeel eri
ti ka itstud  saaks.

A si on hoopis muus: Toon näite. 
M ida arvata autorist, kelle teose 
esimese köite leheküljel num ber 192 
seisab sõna «lits»? Oige vastus  
loom ulikult tem beldaks ta keeleri- 
sustajaks. Jah, kuid ainult ühe sõna  
järgi. Kui aga m inna kon teksti ka l
lale, alles siis näeme, m is eesm ärki 
on keegi m ingi sõna või väljendu
sega tegelikult teeninud ja kuivõrd  
kirjapandu om al kohal on. Nii 
jääb m õnigi tem pelm ärk löömata. 
M uuseas olgu öeldud, et eelnev 
«keelerisustajast» autor on A. H. 
Tammsaare, ja  kõigest eelnevast 
hoolimata võib teda ikka veel k las
sikuks pidada.

Analoogiliselt on ka Raim u H an

soni poolt tähele pandud keelevää- 
ratused lih tsalt tekstist võetud, 
vaatam ata, m is eesmärki nad tee
nivad. Kas selle loogika järg i eda
si m innes analüüsim e hom me Kih
va Värdi keelekasutust?

M is aga puutub nii arvatud lipu
kirja, siis on sellega lugu sam uti 
kui eelnevaga. M inu suust volksab  
paberile üllatus — kas tõesti tah t
sin ma seda öelda? Kas tõesti tuli 
asjast nii aru saada? ..-. Ü ldiselt 
aga ei tea ma om a põlvkonnal ole
vat ei lippu ega kirjagi sellel. E n t 
siiski arvan, et teisiti ja G O ST-ist 
teisiti annab veel palju tki õelda, 
ning  m aksim alist, nagu ma seda 
ikka  veel o le n . . .  M õnikord tuleb 
isegi rongi õigetele rööbastele aida
ta. Ise  püüan m inna «O LLA O R I
G IN A A LN E  PO LE OLLA O RI 
G IN AA LN E» järgi.

Tänan tähelepanu eest, vaid lus
tes t saavad kõik kasu.

R E IN  S IK K , 
ajakirjanduse  /  k.

Släng ehk žargoon ehk argoo on 
sotsiaalne murre, mis on keeles täp 
selt niisama loomulik, iseenesest
mõistetav ' ia  para tam atu  nähtus 
nagu  lokaalsed murded. Igale so t
siaalsele rühmale on iseloomulik 
mõneti erinev kõnepruuk ja ei ole 
mingit v(fcmalust ega vajadust seda 
likvideerida. Slängil on oma funkt
sioon, oma . sotsiaalne roll. Ühine 
keelepruuk kergendab rühma liik
mete omavahelist suhtlemist ja 
eristab üht sotsiaalset rühma tei
sest. On õeldud, et erikeel on nagu  
kir ju tamata liikmekaart, mille e tte
näitamine tõestab kõneleja õigust 
ühte või teise rühma kuuluda. On 
psühholoogiliselt mõistetav, et «liik
mepileti» üle on eriti uhked ja 
püüavad seda maksimaalselt kasu
tada vastavasse rühma äsja vas tu 
võetud liikmed.

Aga slängil, nagu  igal teiselgi 
murdel, on oma kindel levila ja  
tarvitamispiirid. Saarlased rää g i
vad küll saar te  murret,  aga ega 
nad ei anna murdekeeles välja oma 
rajoonilehte. Samuti ei kirjuta koo
liõpilased seinalehes või kooli al

manahhis või aialehes, et «mata 
cps teeb täna  klassa». Sama keh
tib ka üliõpilaskeele kohta. Kõik 
murded, nii lokaalsed kui sotsiaal
sed, on eelkõige kõnekeele nähtus. 
Trükisõnas on eesõigus kirjakeelel, 
ja  ülikooli ajalehte ei saa kirjutada 
te istsuguses keeles kui muid a ja 
lehti. Kirjakeelel on omad seadus
pärasused ja  funktsioonid, täh t
saim neist — võimaldada ü ldrah
valikku, kõigile arusaadavat suh t
lemist. Slängi tekkimise üks põh
jusi on aga  otse vastupidi t ingi
tud püüdest var ja ta  kõne sisu kõr
valiste isikute eest.

Tegelikult on muidugi ka kirja
keel väga  mitmepalgeline nähtus. 
Olulisim on erinevus ilukirjanduse 
stiili ja  tarbestiili vahel. Tarbestiili 
(teadusliku, ametliku) põhifunkt
sioon on anda edasi informatsiooni 
ning seetõttu kasutab tarbestiil 
peamiselt neutraalseid väljendusva
hendeid. Ilukirjandusliku stiili ees
märk on lugeja emotsionaalne mõ
jutamine. Seetõttu on sellele stiilile 
iseloomulik ekspressiivse värv ingu
ga sõnastuse (siia kuuluvad ka 
slängi- ja  murdesõnad), fraseoloo
gia ja kõnekujundite kasutamine, 
sageli isegi kõrvalekaldumine ta v a 
pärasest lauseehitusest. Publitsisti
ka žanritest on ilukirjandusele kõi
ge lähemal följeton, veste jt. eel
kõige koomilised žanrid, Nendes 
žanrites on mõeldav vastava te 
m aatikaga seoses ka üliõpilasslängi 
tarvitamine. Informatsioonilises ja 
arutlevas žanris aga  mõjuvad nii 
ilukirjanduskeele kui ka kõnekeele 
väljendusvahendid kohatult. On pal
ju muidki võimalusi kordumatut 
väljenduslaadi saavutada, ilma et 
tarvitseks slängi kasutada.

Kirjakeel on suhteliselt püsiv, 
s läng  muutub kiiremini. Näiteks 
kümmekond aasta t  tagas i  oli tu- 
dengislängis tavaline inter, praegu 
vohab ühikas. Kirjakeele ja kõne
keele vahel ei ole väga teravat pii
ri. Stabiilsemaid slängisõnu või
dakse kirjakeelde teadlikult üle võt
ta. Omal ajal (mitte väga ammu) 
põhjustas küllaltki palju suminat, 
kui ülikoolileht hakkas ka neu traa l
ses stiilis tarvitama üliõpilase kõr
val tudengit.  Nüüd on see sõna ta 
valine. Aga igasugune kirjakeelde 
võetav sõna peab vastam a eelkõige 
kahele tingimusele — ta peab keel
de oma koostiselt (häälikuliselt ja 
morfoloogiliselt) sobima ja  tema 
kirjakeelde toomiseks peab olema 
mõjuv põhjus, vajadus selle sõna

järele. On seaduspärane, et kut 
pikk sõna muutub väga  sageli tar
vitatavaks, ta  lüheneb. Nii sai omal 
ajal automobiilist auto ja  alles hil
jaaegu  trollibussist troll. Nii võiks 
ehk tulla  ka stipendiumi kõrvale 
stipp ja  ühiselamu ehk internaadi 
kõrvale inter. Aga ma ei usu, et 
kirjakeel võtaks intri asemel vastu 
ühika (ehkki see tudengišlängis 
praegu tavalisem on), sest kas-lii- 
teliste nimisõnade tuletamine on 
ainult kõnekeele näfitvii^n’i.(tfelekas, 
pastakas, viidikas, kilekas ''jne.).'- 
Kirjakeeles selle li itega nimišõnü 
juurde ei tule, seetõttu need tule
tised oma koostiselt kirjakeelde ei 
sobi. Tähtlühenditest lubavad kir
jakeele reeglid tuletada nimisõnu 
ainult lane-liitega (ÜTÜ-lane, 
ALMAVÜ-lane), seetõttu ei ole kir
jakeeles mõeldav ka EPA-kas (epa
kas) või tipikas. Ei näe ka põhjust 
võtta kirjakeelde üle rebast (või ko
guni repsi) või kemmi ringi. Ehk
ki need häälikuliselt kirjakeelde 
sobiksid, on nende sõnade kasutus
ala  liiga kitsas ja  kasutussagedus 
liiga väike (üldrahvaliku kirjakeele 
m astaape arvestades), et kirjakeelel 
nende järele mingit va jadust oleks. 
Kirjakeelde võib üle võtta ainult 
niisuguse slängisõna, mida seejä
rel on võimalik kasutada ka «Eda- 
sis», «Nooruses», Eesti Raadios ja 
mujal. Võrrelge nimetatud sõnu 
kasvõi näiteks stipi ja  intriga — 
neid m õ i s t e i d  tuntakse ka väl
jaspool Tartu  Riiklikku Ülikooli. 
Ajalehte kirjutatakse ju eelkõige 
lugeja tarvis, see, mida autor ta 
hab, on teisejärguline. Meie ajaleh
te ei loe aga sugugi ainult TRÜ 
üliõpilaste suletud ring. Võib ju 
olla, et meie oma õppejõud ja töö 
tajad  vähemalt teatud ulatuses 
mõistavad üliõpilasslängi. Meie leh
te loeb aga ka linnarahvas, seda 
saadetakse näiteks ka EPA-sse ja 
TPI-sse. On vaevalt usutav, et üli- 
koolivälised lugejad teavad, mis asi 
on kerhmi ring.

Ajakirjanikul ei ole õigust «ütel
da erimoodi» (isegi poole kuning
riigi eest mitte), kui selle all kanna
tavad teksti arusaadavus, loetavus 
ja  stiil. On muidugi vajalik, et au
torite väljenduslaad oleks isikupä
rane, et lehel oleks «oma nägu», 
aga  püüd saavutada  omapära oma
päratsemise läbi on liiga, lihtne ja 
mitte kõige õigem tee.

REET KASIK, 
eesti keele kateedri dotsent

distsiplinaarkomisjon

20. veebruaril oli distsiplinaarko
misjonil taas  põhjust koos istuda. 
Komisjoni liikmed teavad märksa 
meeldivamaid kokkutulemise vorme, 
se l lepäras t  ei olda ühegi ettekutsu- 
i u  puhul pikast vaidlemisest meeli
ta tud .  Aga ka aruandega pole mõ
t e t  venitada. (Kaastööde rohkuse 
tõ t tu  pidi artikkel oma ilmumisjär- 
ge ootama. Toim.)

HAKATUSEKS kutsuti ette neli 
Tšernovtsõst pärit poissi — J. Gel
der, I. Trahtman, P. K agan ja 
V . Jossifovitš (kõik füüsika I k.). 
Nende ühiselamutoas Leningradi 
25/931 valitses semestri vältel pi
dev korralagedus. Kodutunde sü
vendamiseks tassiti oma tuppa te- 
le toa teler ja  õpitoa kardinad. V al
velaua ärahiivamist ennetades kir
ju t a s  komandant päras t  distsipli
naarkom isjoni vastavat otsust toa 
meeskonna järgmiseks semestriks 
ühiselamust välja.

Loomulikult ei seganud see tü- 
Tiine akt rõõmsameelseid samas 
toas  edasi pidutsemast.  «Võti klap
p is  täiesti juhuslikult äravahetatud 
luku auku,» selgitasid mehed ene
sekindlalt.

Võis ju olla — miks ei peaks me 
neid uskuma?

Põhiliseks süüdistuseks noorhär
radele oli siiski seisukord toas, mil
le ukse komandant uute elanike sis
selaskmiseks avas. Objektiiv pole 
tervet vaatam isväärsus t pildile 
ipüüdnud, aga  ka see elunurgake 
peaks mõjuma. Nii-öelda tudengite 
(kodu (vt. fotot).

Uuriti, keda karistada. J. Geller 
| a  P. Kagan: «Jätsime ära  sõites 
maha korras toa.» I. T rahtm an ja 
V. Jossifovitš: «Meist jäi tuba nii, 
n ag u  Geller ja  Kagan ta meile üle 
andsid, s. o. lagastatuna.»

Kiskus vaidluseks, kusjuures üks
te is t ja veel kedagi kolmandat süü
distades serveeriti asja kolmes ver
sioonis. Komisjon kuulas kannatl i
kult:

1) toa reostasid J. Geller ja

P. Kagan. Teised mehed säilitasid 
eksponaate sta tus quo's,

2) toa reostas V. Jossifovitš, kes 
lahkus viimasena ja tegi lahkumise 
tähistamiseks laua peale lõkke,

3) toas mööbeldasid võõrad, kes 
lahkudes pistsid prahi põlema.

Komisjon asus kolmandast va
riandist lähtudes võõrast otsima. 
Selgus, et tulekummardajad olid 
puha Tartu poisid — V. Konova
lov ja  V. Gubanov (füüsika II k.).

Resümeerin udustest selgitus
test, süüdistustest ja  salgamistest 
küllastunud komisjoni otsust: 
V. Jossifovitš esitati eksmatriku
leerimiseks, tema toakaaslased jäe
takse stuudiumi lõpuni ühiselamust 
eemale. V. Konovalov ja V. Guba
nov saavad käskkirjaga noomida.

TEINE SÜÜASI. Peategelaseks 
toavanem A. Jedinak. Aluseks 
kaugõppurite esildis dekaanile, mil
les küsitakse: kuidas on võimalik, 
et kommunistlikud noored A. Je
dinak, A. Pištšev, V. Koltsov ja
I. Sevtšenko (kõik füüsika I k.) 
peavad ennast meile usaldatud toas 
üleval nagu  vandaalid Roomas? 
Kuidas seletada, et TRÜ üliõpila
seks tõstetud noormehed minetasid 
pärast vastuvõtueksameid kogu si
semise kultuuri, kukkudes jala, käe 
ja noaga toa sisustust lammutama? 
Patoloogiline agressiivsus? Kas 
päevaseid õppureid üldse kontrolli
takse?

Nördinud kaugõppijad pahanda
sid oma kirjas pikalt. Küllalt sel
lest. Poisse hoiatati.

Vahepeal kuulis kabineti kinni- 
langenud uks komisjonisiseseid rep
liike karistuste leebusest. H aldus
prorektor arvas, et ühiselamunaab- 
ri väljatõstmine mõjub distsiplinee

rivamalt kui tahes ranges t noomi
tusest.

KOLMAS SÜÜASI: Leningradi 
25/764 asukate tegevuse karakteri
seerimiseks oli komisjonil kasutada 
väike iseloomustav graafik: 15. ja a 
nuaril — lärm, jooming; 18. ja a 
nuaril — segahäälne lärm, joo
ming; 20. jaanuaril  — taas  mees- 
häälne lärm, jooming; 21. ja a n u a 
ril — lärm, jooming (muud huvi
tavat: täis oksendatud k raan i
kauss); 25. jaanuaril — lärm, joo
ming (muud huvitavat: puruks 
pekstud kraanikauss ja WC-pott).

Selles stampi langenud toas on 
elanikena kirjas A. Sauga  (füüsi
ka II k.) ja  U. Lindman (füüsika
I k.). «Partisanide» nimesid kirjas 
pole. Teaduskonna poolt oli ukse 
taha kutsutud «valikbukett» 764. 
kirglikumaid külalisi, kellest kaks
— V. Veltri ja E. Mägi (mõlemad 
füüsika II k.) olid komisjonile va
nad tuttavad.

Is tungi peatset lõppu aimava 
muigega kuulas konsiilium õiendusi 
teemal, et märgitud  kuupäevadel 
polnudki midagi nimetamisväärset 
aset leidnud (mis sel juhul üldse 
nimetamist väärib — ühiselamu 
mahapõletamine?). Oli lihtsalt liht
labane «labrakas». Ja  kõik. K raani
kauss? WC-pott? Ei tea, kes küll 
v õ i s . . .  -

A. Sauga ühiselamukoht vabanes
3. märtsil.  Samal päeval suurenes 
ülikooli rahafond kraanikausi ja 
poti maksumuse võrra. U. Lindma- 
nit, kes kuuldavasti olla «labraka- 
te* ajaks (ilmselt ta lumatu «reba
sehaisu» pärast) jalust ära saade
tud, noomiti. «Olge mehed,» soovi
tas  õppeosakonna juhata ja  Mati 
Salundi.

Ja  oligi kõik. Kui mitte arvestada 
Kalev Närepit (majanduse I k.), kes 
käitus ühiselamus komandandiga 
ülbelt. Haldusprorektoriga, tõsi küll, 
enam mitte.

k a l e v  k a u r

FOTOL:
17x10  cm. NÜ suured on selle pildi mõõdud. Oleksime seda vähen

danud, oleks pool räpasusest ja korralagedusest kaduma läinud. Mis
suguse kodutoa pilt on järgmine?1



Tähelepanu, olümpia tuleb!

Olümpiamängudeni Moskvas ja 
»egatini Tallinna lahel on jäänud  
mõned kuud. See aeg läheb viimas
teks ettevalmistusteks. Lõpetatakse 
ehitusi, viimane treeningtsükkel-al-

Sab sportlastel-olümpiakandidaati- 
el. Lõpliku lihvi saavad ka inime

sed, kes meie ülikoolist olümpiare
gatile lähevad. Mitte küll võistle
ma, aga  kes hostessiks, kes tõõle 
pressikeskusesse. Möödunud kuu 
vüs tulevase regat iga  seotud isikud 
Tallinna. Korraldajate plaanid ja 
kulutatud  summad pidid saam a tu 
luliku kasutuse. P laanid plaanideks, 
aga jahtklubi saalis ja  pressikesku
ses  teoks saanust jäid vastakad 
tunded. Kas üsnagi üldsõnaliseks 
jäänud  loengud, kus uut teavet Bal
ti regatil juba osalenuile polnud (ja 
neid oli Tallinnas üsna palju), või 
kõige enam meelde jäänud toidu- 
sabad Pirita  restoranis olid õigus

tuseks kogunemisele regatilinna. 
Erialaloengute sisutihedust h innata  
ei oska, sest pressiteenistusele neid 
ei toimunud. Aga olgu nüüd selle
ga, kuidas on, kuigi segadused va 
hetult olümpiaregati eel pole vii
mase õnnestumisele tagatiseks. All
pool aga juba unustusehõlma va ju 
nud Balti regatist,  kus meie tuden
gid suurvõistluse tuleristsed said.

RAIVO LOTT

Võib-olla tundub kentsakana lu
geda juba palju kuid tagas i  toimu
nud XXXI Balti regatist,  kuid prae
guse olümpiabuumi taus ta l  ei olegi 
vahest hilja pöörduda hetkeks t a 
gasi suvisele Tall inna lahele. Seda 
enam, et jä r jest uusi olümpialoen- 
guid kuulama sundides ei ole as ja 
omased inimesed vaevunud ära 
kuulama vahetute osavõtjate arva
musi juba toimunust, olümpiapurje- 
tamise eelproovist.

Ma ei tea midagi öelda üliõpilas
te põhimassi, hostesside käekäigust,  
ehkki regati ajal üht-teist muidugi 
kuulda oli, ent seda rohkem olen 
kursis meie žurnalistide tegemiste
ga nii regatil kui praeguse ette
valmistusega. Kui minult päritakse,

mida Pirital nägin-kuulsin, olen t a 
valiselt segadusse sattunud. Mul
jeid on palju, tuleb vaid osata 
neist täh tsam ad välja valida. Mis 
paugupealt selge on: žurnalištika- 
üliõpilased (tõsi, üsna napilt neid
oli) said regatilt sellise kogemuse, 
mida argipäevases kutsetöös annab 
ehk aastaid  otsida. Kogu maailma 
pressi tipp oli kogunenud üheksaks 
päevaks pressikeskuse kolmele kor
rusele, esindatud olid kõik ülemaa
ilmsed teadeteagentuurid, mitmed 
telekompaniid tegid Tallinnast ja 
Pir itast filme, teleksineidudel tuli 
pidevalt valida koode maailma eri 
nurkadesse. Eriti pidulik tundus 
iga võistluspäeva hommik, kui m aa
ilma spordipress seadis ennast  a ja 
kirjanike tööruumis m ugavalt tele
rite ette is tuma ja seejärel algas 
mitmekeelne vestlus maailma eri 
äärtelt  pärit leheneegrite vahel.

Võib siis umbes ette kujutada, 
mismoodi tundsid end pressituden- 
gid Tartust. Kuid me harjusime ru t
tu. Keelte, iseloomude ja emotsioo
nide segapuder ei häirinud meid 
peagi enam, hakkasime lihtsalt töö
le. Nähtavasti edasine neid, kes 
töötasid pressreliisi toimetuses, eri

ti ei puuduta; küll aga  neid, kes 
päevast päeva viibisid kirjutava 
pressi tööruumides, ja  olen pea
aegu veendunud, et hostessidki ei 
jäänud  neist probleemidest kõrvale.

Ma vist ei eksi, kui ütlen, et meil 
puudub teenindamisväärikus. Me 
kaldume kas liigsesse pugejalikkus
se või käitume lihtsalt ebaviisakalt. 
Arvan, et esimene pole vähem hull 
teisest. Me justkui tunneksime endi 
a laväärsust, häbeneksime lihtsalt 
olla viisakad, sõbralikud. Võib-olla 
on põhjus napis keelteoskuses, aga 
minu meelest on juured sügavamal. 
Kui keegi pressikeskuse juhtkon
nast, välja arvatud meie šeff Aado 
Slutsk, sattus  meie, üliõpilaste olu
korda, oli ta  sama abitu ning s a a 
m atu  kui meie. Olümpiamänge sil
mas pidades peaks seda lastehai
gust  kõige enam ravima, kui me 
tõepoolest tahame olla väärikad 
teenindajad ehk peenemalt info-re- 
ferendid. Üleüldse arvan, et meie 
valik peaks olema põhjalik ja lõp
lik. Vist ei maksa siiski kursuse ni
mekirjades nagu loteriikaabus so
rida ja  mõelda, et ehk näkkab.

AARNE RANNAMÄE

Sedapuhku Kaareperes

Autori fotod.

(A lgus 2. lk .)
võita esikoht neljal olümpial!) ning 
naised sikutasid köit (Tuisus pa lja 
käsi lumist köit puudutadagi oli 
ebameeldiv! Vapraimad (tugevai
mad!) neiud õpivad II kursusel.).

See viimane võit oli üpris sea
duspärane, sest tulid ju  tüdrukud 
võistlusplatsile otse köögist, lõuna 
sai paras jagu  just enne valmis ning 
nemad kui kokad olid jõudnud juba 
rammuleent maitsta. (Vahelepõi- 
ge: traditsiooni jä rg i korraldab 
geo-geo olümpia III, kõhumuresid 
katsub, leevendada II kursus).

Täis kõhuga ei tule füüsiline p in
gutamine kasuks, pealegi muutus 
väljas viibimine aina ebameeldiva
maks: tuul keerutas vihaselt lund. 
Jä tkati m älumänguga. See punkti- 
ala oli olümpiakavas esmakordselt. 
Oma elutarkuse ja eruditsiooni p a 
nid maksma vilistlased. (Vahele- 
põige: kokku tulla  jus t geo-geo 
olümpial on saanud vilistlastele 
k ir ju tam ata  seaduseks. Toimugu see 
Kaareperes, Missos, Rõuges vm., 
tõeline teaduskonna patrioot tuleb.)

Punkte (õigemini Vaid pooled) 
jagat i  sel õhtul veel ka taidluska- 
vade eest. Kahjuks ei suutnud v ä 
sinud mehed oma ekspromtkavade- 
ga vaata jaid-kuulajaid  kaasa ela
ma panna. Suutis aga  hiilgavalt an 

sambel «Repriis». Poole ööni.
Järgmise spordipäeva juhatasid  

sisse ere päike ja  kelgutajad (kui
dagi ei suutnud määrdemeistrid 
«Salvo» kelkudele õiget sulamää- 
ret leida), jä tkati meeskondliku 
laskesuusatamisega (lasketiirus oli 
su oma käsi püss, hokilitter kuul 
ja  vineerkast märklaud; see-eest 
trahviringid olid ehtsad — küllap 
koges seda peaaegu iga võistleja) 
ning viimasena mängiti jalgpalli 
(viike ei tunnistatud, mängu saa 
tus  otsustati sel juhul pealelööki
dega tühjale miniväravale. F inaal
m ängus suutsid aga  II kursuse 
«vutimehed» võita organiseerijaid 
ilma karistuslöökidetagi).

Ja  oligi viimane aeg langetada 
geo-geo olümpialipp. Organiseeri
jad olid ajakavaga veidi kimpu 
jäänud: rongi väljumiseni oli aega 
alla poole tunni. Lõputseremoonia 
toimus lausa Kaarepere jaam a per
roonil. Võitjad said teenitud tasu, 
geo-geo olümpia-80 kuulutati lõp
penuks, tänati aktiivseid osavõtjaid 
ja eriti organiseerijaid. Viimased 
olid igati oma ülesannete kõrgusel, 
veelgi enam — üldvõiduks piisava 
punktisumma kogus III kursus.

VAINU ROZENTAL

uudis 0 sport о uudis

sf: Toimusid kõrgkoolide esivõistlused vehklemises. Võistkonnavõidu sai TRÜ, 
järgnesid TPI ja EPA. Meie ülikooli vehklejad said 5, TPI 2 ja EPA 1 esikoha-

*  Tartu ülikoolis loodi karateklubi. Presidendiks valiti V. Bogdanov.
% 15.—16. märtsil toimuvad Käärikul suusamängud. TRÜ kõrval on osavotust 

teatanud Moskva RÜ, Läti RÜ ja Vilniuse RÜ. 17.—19. märtsil on Käärikul 
kõrgkoolide meistrivõistlused suusatamises. 15.—16. märtsil peetakse Vana- 
Otepääl kõrgkoolide töötajate spartakiaad suusatamises.

*  Eesti meistrivõistluste mänge käis Viljandis pidamas ülikooli väravpalli
naiskond. Kohalik «Jõud» võideti 20 : 12, «Noorusega» viigistati 19 l 19.

*  II liiga korvpalliturniiril Tallinnas võitis TRÜ II meeskond «Noorust» 
61 : 59, haridustöötajaid 71 : 55 ja «Energiat» 75 : 71, kaotas aga TPI Il-le 53 : 54.

Ülikooli võrkpallimeeskond mängis II Uiga kohtumisi Tartus. Võideti «Tem
pot» 3 : 2, EKE Projekti 3 : 0, EPA-t 3 : 1 ja Võrut 3 : 0. Kaotati TPI-le 1 s 3.

Lõpuks ometi
28. veebruaril sai lõpuks KUNSTILOORING ära asutatud. Toimus 

see pidulik sündmus kunstiajaloo kabinetis Gagarini 1 veidi üle p aa 
rikümne asjast huvitatud noormehe ja  neiu seltskonnas. Ka dotsent 
M art  Eller oli kohal. Peale Enriko Talvistu (ajaloo II k.) avasõnu 
haaras  kõneohjad kindlalt enda kätte külaline Tallinnast — Arhitek
tuurimälestiste Kaitse Inspektsiooni töötaja Ott Sandrak. Tema kaa
sakiskuv ja kaasa mõtlema panev jutt,  põhiliselt pärimiste-kostmiste 
vormis, keerles Tallinna vanalinna restaureerimisplaanide ümber. 
Ajutised raskused ja ajutised kitsaskohad pole meie restaureerimisteo- 
reetikute tööindu kahandanud. Üldmulje Ott Sandraku  esinemisest 
jäi küll kõike muud kui pessimistlik. Sest raha on, töö ikkagi käib ja  
jä tkub ka pärast olümpiatule kustumist Pirital.

Tagantjärele  on päris võimatu kõiki neid rõõmustavaid, huvitavaid, 
jahmatavaid, naljakaid lugusid kohtumisel mitteosalenule edasi anda. 
Tooksin välja vaid mõned märksõnad ja  -väljendid nagu  «Kenitex», 
pastelsed värvid, teooria porikarva Tallinnast, reklaamikunst vana 
linnas, supergraafika, lillepoed, Poola restauraatorid, gaasila ternad, 
pseudoansamblid jne., jne. — jä t tes  kõik ülejäänud vabal fantaasial 
täita.

Veel võiks soovida, et kena oleks kunstilooringis näha lisaks ajaloo
lastele, bioloogidele ja  prantsuse filoloogidele ka mõnd kunstihuvilist 
arsti- , füüsika-, juura- või majandustudengit .  Ehk esineb neiski tea- 
duskonnis selliste huvidega inimesi. Niisiis, mõnel neljapäeva õhtul 
kell kaheksa on kunstiajaloo kabineti uksed teie ees avatud. Eriti 
oodatud on tü tarlapsed.

P R IID U  BEIER, 
kunstihuviline

Veebruarikuu
(Algus eelmises lehes.)

Kui nüüd siia juurde lisada, et 
neil puudus Holeceki-taoline 
kindel väravavaht, et vigastatud 
oli Hlinka ja et turniiri ajal lan
ges rivist välja ka Martinec, siis 
ei tohiks medalita jäämine suur 
üllatus küll olla. Rootsi ja Soome 
olid oma kõigi aegade paremas ri- 
vistuses — oskuslik sümbioos ko
genud ja  noortest mängumeestest. 
Mõlema meeskonna treenerid S an d 
berg ja Numminen on kavalad 
strateegid, kes suutsid vastasmees- 
konnale oma joone peale suruda. 
Jah, teatud m ääral oli üllatuseks 
USA meeskonna võit. Kuid seda 
siiski ainult teatud määral. Vahe
tult  enne olümpiat USA-s m äng i
mas käinud Tšehhoslovakkia teise 
meeskonna treener hoiatas — jä n 
kidel on h irm uära tavalt tugev 
võistkond. Kui varem said ameerik
lased hokimeeskonna kokku paar 
päeva enne mänge, siis nüüd oli 
enne olümpiat harju ta tud  aasta. 
Võistkond oli noor (keskmiselt 22- 
aastased),  auahne, kiire ja  väga  
jõuline. Nii imelik kui see ka ei 
ole, jäid Nõukogude hokimehed 
jänkidele just kiiruses alla. Vis
tist i oligi see suurim kaotuse 
põhjus. Aastaid vankum atuna vä-

LUDMILLA

NURMAND

ravas seisnud Tretjakki süüdis
tada  oleks veidi liiast. Muidugi 
polnud tähtsusetu ka publiku toe
tus oma meestele. Teadmata aga 
jääb, kas USA meeskonna võit oli 
üllatus või mitte, sest sellist mees
konda ei saa jänkid niipea kok
k u . . .

. . .  Meie olümpialase Fjodor Kolt- 
šini s ta r t  lõppes 15. kohaga. On 
see hea või halb? Võiks öelda, et 
võimaluste piires, k u ig i . . .  Jah, 
need hüpped. H üpata  ei osanud 
korralikult ükski Nõukogudemaa 
kahevõistleja. Kuid kui o l e k s . . .

Veel iseloomulikke kilde valgelt 
olümpialt: Läti kelgutamine on 
maailmaklassis , Nõukogude mäe- 
suusata ja ilt  võib nelja aasta  pärast 
medaleid oodata. Oma tahtmise 
said I. Stenmark, A. M. Moser- 
Pröll ja  A. Innauer, J. Törmaneni 
tähelend, väikeriik Lichtensteinil oli 
rohkem kuldasid kui Soomel, Nor- 
ral, Šveitsil, Saksa FV-1. Veidi 
kurb on, et sellise lühikese ülevaa
tega  ei ole võimalik edasi anda 
veeranditki toimunust. Ent korraks 
olümpialainele viib ta  vahest küll? 
Kui on olemas kõnekäänd «Kunin
gas on surnud, elagu kuningas!», 
miks siis ei või hüüda «Olümpia
m ängud on lõppenud, elagu olüm
piamängud!» Nelja aasta  pärast 
Sarajevos selguvad uued spordi 
kuningad ja  kuningannad.

ENNO TAMMER

KLUBI Ü R I T U S E D A R S T I T E A D U S K O N N A  
ÜTÜ N Õ U K O G U

23. VIII 1897—3. III 1980

Eesti NSV dermatolooge on ta
banud raske kaotus. 3. märtsil su
ri meie vabariigi vanim dermato
loog dotsent Ludmilla Nurmand.

L. Nurmand sündis 23. augustil 
1897. aastal Jekaterinoslavis sõja
väearsti perekonnas. 1926. aastat 
lõpetas ta Tartu ülikooli arstitea
duskonna, mille järel töötas sam as 
dermatoloogia kateedris a lgu l 
noorem-, siis vanemassistendina.. 
1937— 1947 töötas L. Nurmand 
arstina Tallinnas, täites vastutus
rikkaid ülesandeid vabariikliku na
ha- ja suguhaiguste dispanseri 
peaarstina ja ENSV Tervishoid 
Ministeeriumis eriala peaspetsialis
tina. 1947—1966 töötas L. Nur
mand TRÜ dermatoloogia ja vene- 
roloogia kateedri juhatajana ning^ 
dermato-veneroloogide teaduslike  
seltsi esimehena. Pensionile siirdus- 
L. Nurmand 1975. aastal. L. Nur- 
mandil on suuri teeneid meie va
bariigi dermato-veneroloogilise tee
nistuse organiseerimisel ja arstide 
ettevalmistamisel. Tema feaduslik- 
ke artikleid on avaldatud nii kodu- 
kui ka välismaises perioodikas^ 
Ülikoolis pööras ta suurt tähelepa
nu õppemetoodilisele tööle, olles  
raviosakonna menetluspraktika 
üldjuhendaja ning rea õppevahen
dite autor. Aktiivselt võttis L. 
Nurmand osa ühiskondlikust elust. 
Korduvalt valiti ta Tartu Linna 
Töörahva Saadikute Nõukogu koos
seisu. Pikema perioodi vältel täi
tis L. Nurmand rahvakohtu kaas
istuja ülesandeid. Teda on autasus
tatud mitmete medalite ja eesrind
liku tervishoiutöötaja rinnamärgi
ga.

Mälestus Ludmilla Nurmandist 
kui võimekast pedagoogist, sü» 
damlikust arstist ja suurepärasest 
inimesest jääb püsima tema õpi
laste ning kolleegide südameisse*

Kolleegide nimel

HERMAN VAHTER

L e n i n g r a d i  m n t .  25 k o h v i k u s  
Laupäeval, 15. märtsil kell 20 «Vane

muise» noorte näitlejate show. Disko. , , , . , , . . .koosolek toimub 17. märtsil kell 17
Pühapäeval, 16. märtsil kell 20 puhke-< O. Lutsu 2. Päevakorras konverentsi

õhtu (meenutame kaugeid talimatka« ettevalmistamise küsimused. Kõikide
radu). ringivanemate osavõtt kohustuslik.

Uut 
teatmekirjandust 

Toomel
Deutsche Rechtschreibung. Bremen,, 

1978. 741 lk. S sa — 76.
The Dictionary of Biographical Quota

tion of British and American Subjects^ 
London, 1978. 860 lk. Bio — 24.

A Dictionary of Earth Sciences. Lon
don, 1978. 301 lk. 16 S — 3.

A Dictionary of Life Sciences. London. 
1978, 374 lk. 21 S — 33.

Kabur, V. Mart Raud. Kirjandus- 
nimestik. Tallinn, 1978. 110 Ik. Bio R — 
19.

Maat ja kansat. Otavan maantieteelli- 
nen tietosanakirja 1—5. Helsinki, 1976—
1978. 2214 lk. 20 E — 3.

Partridge, E. Smaller Slang Dictio-^ 
nary. London, 1978. 204 lk. S ing — 59.

Takahashi, M. Romanized Japanese— 
English Dictionary. Kobe, 1973, S ja — 
in s 1.

Winkler, H.-J. Sportbegriffe von A — Z„. 
190 Ik. 25 S — 10.

Аранович Г. И., Коршунов Ю. H., Ля- 
ликов Ю. С. Справочник по физико-хи
мическим методам исследования объев* 
тов окружающей среды. Ленинград,
1979. 648 lk. 16 Т — 8.

Переслегина Э. В. Ханс Кристиан* 
Андерсен. Библиографический указа
тель. Москва, 1979. 110 lk. BLO А — 65-

Toimetaja V. SOOTAK
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Эстонской ССР.



Nr. 9 (1 2 1 9 ) Reedel, 21. märtsil 1980 XXXII aastakäik

reedest reedeni

On teatrikuu . . .  Kas ka ülikoo
lis? On seda s i i n  vaja? Paar 
korda kuus teatris käivale tudengi
le näib see arutlus tobedana. Käib 
ta ju teatris nimelise kuutagi; 
Muul ajal koguni rohkem, sest teat- 
rikuul on raske piletit saada.

Tudeng ja teater. Kas teatrikuud 
©n tarvis üksnes kampaanialikkuse 
pärast? Vaevalt. Liigne kampaa
nia viib tavaliselt formalismi, ka- 
eutegur jääb ahtaks. Enamikule 
meist on ju aastas kaksteist teatri
kuud. Oma üliõpilasea tähelepane
kud kümne aasta tagant ning kok
kupuuted igapäevatöös tänase tu
dengiga panevad arvama, et teat- 
rilembene üliõpilane tõepoolest 
paar korda kuus etendustele jõuab. 
Tudeng näib ka tõsisema reper
tuaari järele tarvidust tundvat, 
teinekord valib tüki kasvõi üksnes 
mõne lavastaja- või näitlejatöö pä
rast. Teatriteadlane Karin Kask 
kirjutab «Sirbis ja Vasaras» (nr.
9, k.a.), et «võrreldes 1966. aasta
ga on suurenenud kõrgema ja lõ
petamata kõrgema haridusega vaa
tajate osakaal (Tallinnas 1966 — 
27%, 1976 — 30%, Tartus vasta
valt 32% ja 35%).»

Statistikat tuleb uskuda. Kuid 
tudeng käib ju teatris omapäi, ko
dus, koolis kujunenud teatrisuhtu- 
mise, hinnangutega (hea, kui on). 
Hea, kui teatrihuvi vähemalt ole
mas, veel parem, kui olemasolev ka 
pisut suunatav. Selleks ju suurkoo- 
iiaastad ongi. Mõelgem korraks 
oma kursusekaaslastele, tuttavatele 
tudengitele, kes teatrisse haruharva 
(teinekord lausa moepärast) satu
vad või sinna üldse ei jõua. Ent 
kui neist mõne aasta, isegi mõne 
kuu pärast koolmeistrid saavad? 
Klassijuhatajana, lapse maailma 
kujundajana (igast vanemast ju 
suunajat pole) tuleb õpetajal õpila
sed teatrisse juhatada, etendusi 
arutada. Mis juhtub siis, kui ta se
ni vaid opereti ja estraadiga kok
ku puutunud, kui tal minimaalse- 
madki teadmised puuduvad. (Ei ta
ha sugugi näiteks filmi või kunsti 
alahinnata. Nendegi põhitõdesid 
vajab noor pedagoog. Teater sai

Kas teater?
Oleme sellega harjunud ja arva

nud, et märts kui teatrikuu varju
tab sügav-piduliku suurejoonelisu
sega ja teatrit täis päevadega kõik 
teised kuud aastas. Arvukad näit
lejatega kohtumised tõendavad, kui 
väga teatritegijad ja publik teine
teist austavad. Mis salata — on 
huvitav näitlejatega kohtumisel 
uurida ja pärida, kuidas see teater 
ikka sünnib ja mis tunne on, kui 
tekst äkki meelest läheb ja milline 
on lemmikroll ja . . .  Ehkki tulemus 
võib vahest liigsest planeerimisest 
ja üritamisest kergelt ülepinguta- 
tuks osutuda, väärib teatrikuu raa
mes korraldatu täit huvi ja tähele
panu. Kuid üht hiljuti toimunud 
kohtumisõhtut, millest ka juttu tu
leb, ei oskaks küll hea näite pähe 
pakkuda.

Läinud nädala teisipäeva õhtuks 
oli vana kohviku rõdusaali välja 
kuulutatud kohtumine «Vanemuise» 
teatri näitlejate TIIT LUTSU ja

'eekord kilbile tõstetud just teatri- 
uu pärast.) Vastan ka kohe esi- 
ttud küsimusele. Ei saa siis mis- 

Kit muud, kui lapsed jäävad kas 
teatrist hoopis eemale või lahatak
se tunnis seda, mis etenduses tei
siti kui raamatus, miks teatritükk 
kirjaniku kujutatust mööda läheb 
jne. (Erudeeritud tudengile võib 
mu jutt tarbetu tunduda, kuid 
seesugused näited pole kusagilt 
mujalt kui koolist.)

Pakun välja ka lahenduse, ühe 
võimalikest. Ülikoolis saaksid seda 
lünka täita fakultatiivkursused, 
osalt täidavad seda praegugi huvi
alaringid. M õistagi tekib kohe vas
tasleer: kas kohustuslikke ja mit- 
tekohustuslikke aineid veel vähe, 
koormus niigi suur, kust võtta pro
fessionaalseid teadmiste jagajaid  
jne. Ei ole minu otsustada, pakun 
tõesti vaid ühe võimaluse, sest 
kultuuritõdede ABC puudulikkus 
on liialt nähtav.

Eelnevast võib koguni järeldada, 
et kultuuripoolsed eneseharimisvõi- 
malused ülikoolis napid. Mõneti 
ehk küll. Kõige lähem kokkupuude 
teatriga on filoloogiateaduskonna 
üliõpilastel (ka õppeplaani järgi). 
Järgnevad need, kes ringidesse või 
klubidesse kuuluvad. Päris teatri- 
klubi ülikoolis enam pole, see suri 
lihtsalt välja. Oli küll eestvedajaid, 
pisut huvilisigi. Teatriajaloo loen
gud huvitasid paraku väheseid. 
Sünnist kaugemale ei jõudnud «Va
nemuise» juures R. Neiman juha
tatud teatrikriitika seminar. Ikka 
vähese osavõtu pärast. Kolman
daks tooksin lihtsalt kogu teatri 
poolt pakutava vastavalt oma mait
sele, ajale, tahtmisele. Muidugi, 
ülikool pole enam lihtsalt kool, 
kus ühiskülästused kohustuslikud, 
ei või selleni kursusejuhendajadki 
laskuda. On aga üks lihtne tõde: 
pakkuda seni, kuni vastu võetakse. 
Silmas pidades meie tagasihoidliku 
publiku tagasihoidlikku arvu jääk
sid võib-olla paljud tõsise muusika 
kontserdidki pidamata.

Siin jõuamegi peaosatäitjateni, 
pakkujateni. On ka ülikoolis neid, 
kes selleks lausa seatud: mitmesu
guste tasandite kultuuriaktivistid, 
kes ise süttides teisigi sütitavad 
või kes selleks sunnitunagi ei suu
da laengut vastu võtta ega edasi

HANNES KALJUJÄRVEGA. Kuu
lutusel kirja pandud «Tänane tea
ter» lubas oletada temaatilist õh
tut. Kokkutulnuist sai üpris tagasi
hoidlik kahekümneliikmeline grupp. 
Algus venis, kuid asjast huvitatud 
kannatasid selle ära, sest oli tul
dud teada saama, mida arvavad 
tänasest teatrist noored, ülikooli- 
seinte vahelt võrsunud näitlejad.

Teater algab näitlejatest. Ja eel
nimetatud seda olid — ise laval 
mänginud, ise publikule kummarda
nud, ise seda harva tabatavat saali- 
lava vahelist kontakti nautinud. 
Küllap teadsid nad sedagi, et meie 
enamjaolt nõudlik teatrikülastaja 
end vahel siledast sisuta mängust 
petta laseb. Ei osanud öelda, kumb 
pool kohtumisõhtul end petetuna 
tundis. Kuid arvan: seekord õnnes
tus ka noortel näitlejatel ennast 
küllalt osavalt petta. Tänane teatri
situatsioon pole siiski ainult «Va
nemuise» väikese maja puudumi
sest tingitud vähesed mänguvõima-

anda. Meil on klubi, on komsomo- 
likomitee kultuurisektor. Tehtud on 
mõndagi: klubi korraldab juba 
tükk aega ühe mehe õhtuid teat
ritegelastega, sügisel alustati ka 
«Sophoklese» õhtuid «Vanemuise» 
näitlejatega. Komsomolikomitee 
kultuurisektori haripunkt on üliõpi
laspäevade ja sõpruspäevade aegu. 
Kiita tahaks veel tagantjärelegi 
tudengipäevade kultuurikava (Ju
han Viiding, Priit Pedajas, Noor
sooteatri näitlejad jt.). Üht-teist 
on muidugi veel, kokku siiski Tar
tus kui «Vanemuise» linnas, kui 
ülikoolilinnas kasinalt.

Vähe näeb Noorsooteatri eten
dusi. Mis siis imestada, et pole tu
dengitelt võimalik arvamusi mõne 
nende lavastuse kohta tellida. 
Miks ei võiks N о о r s о oteatri 
ettevõtlik rahvas (ettevõtlikud nad 
ju on, sõlmitud mitu koostöölepin
gut) Tartu kõrgkoolidele oma se
sooni korraldada. Mõnegi etendu
se tarbeks sobiks ülihästi aula. P i
sut kahepoolset kontakteerumist, ja 
arvan, et need saalid küll tühjaks 
ei jää (kui muidugi eksamiaeg po
le!).

Et teatrihuviline tudeng veel 
siiski päris kadunud ei ole, seda 
näitavad harvad retsensioonid meie 
lehes. Tõsi küll, on ka neid, kes 
ülikoolis õpitud erialale hoopis teat
ritegemist eelistavad (viimaste aas
tate näited on Viljo Saldre, Han
nes Kaljujärv, Tiit Luts). Oma 
teatriarvamust on julged välja üt
lema vaid ajakirjandustudengid. Et 
seegi teatrikuu aima mater"iš kah
vatuks jäänud, tõendab alljärgnev 
hinnang ühele luhtunud õhtule.

Nii et tasub vist mõelda, ka mi
dagi ette võtta oma teatriaia hari
miseks.

VARJE SOOTAK

TEATRIKUU

lused ega mõne teatrialase loengu 
või artikli hüplev-segane referee
ring (m illega T. Luts hakkama 
püüdis saada). Visa pingutus keda
gi vestlusringi haarata jäi juba 
seepärast tagajärjetuks, et näitlejad 
o m a  seisukohti enam kui sega
selt väljendasid. Mis poolt- või 
vastuarvamusi sealt loota võiski? 
Ega kohaletulnud mingit klassika
lises stiilis väljapeetud kohtumist 
oodanudki. Tudenglik õhkkond on 
alati teretulnud! Teatud eruditsioo
ni eeldavate näitlejatepoolsete väi 
jaastumiste ia leidlik-aruka vestlu
sega oleks tulemus ilmselt parem 
olnud. Seekord oli aga publiku 
hindamise latt liiga madalale las
tud ja oma võimeid ilmselt üle 
hinnatud. Liigne ettevalmistatus 
pole kunagi liiast, seda võiksid 
noored teatrimehed silm as pidada!

MARGOT VISNAP, 
žurnalistika I k.

Selles lehes
Mõttevahetuseks 1 kur
suste õpingud, järele- 
aitamine (dots. Uno 
Nõmm) — 2. lk. 
Emakeele Selts 60-aas- 
tane — 2. lk.
Intervjuu Rein Rannapi- 
ga (Harry Liivrand) —

2. ja 4. lk.
Konservatooriumi eri- 
lehekülg TRK III kur
suse üliõpilaselt Reet 
Nikkelilt -  3. lk. 
Ülikooli spartakiaad 
VTK-mitmevõistluses, 
korvpallis ja suusata
mises — 4. lk.

on audist

NIMELIST STIPENDIUMI SAAVAD
V. 1. Lenini nim. stipendium  

Sergei Nazarenko — arstitead. VI 
k.

Tiina Ksenofontova — biol.-geo
graafiat. V k.

Merike Koov — matemaatikat. V k. 
Karin Lippus — ajaloot. V k. 
Ursula Rääts — arstit. VI k.
Jüri Raidla — õigust. V k.
Karmen Kurvits — füüsika-keemiat.

V k.
K. Marxi nim. stipendium 

Blrute Želvite — filoloogiat. V k. 
Epp Lihtsa — majandust. III k.

E. Lenzi nim. stipendium 
Ivan Dolindo — füüsika-keemiat. 

IV k.
H. Pöögelmanni nim. stipendium 

Krista Muldma — filoloogiat. IV 
k.

J. Smuuli nim. stipendium 
Ene Talvist — ajaloot. V k.

D. Uljanovi nim. stipendium

Anna Pintšukova — arstit. V k.
N. Burdenko nim. stiepndium  

Margus Viigimaa — arstit. IV k.
K. E. Baeri nim. stipendium 

Ülle Lüber — biol.-geograafiat. IV 
k.

Fr. Tuglase nim. stipendium 
Ursula Mändmaa — filoloogiat. III 

k.
V. Kingissepa nim. stipendium 

Raivo Vare — õigust. V k.
J. Lauristini nim. stipendium 

Merike Peterson — ajaloot. IV k.
J. Anveldi nim. stipendium  

Eve Ihoma — majandust. III k.
J. Varese nim. stipendium 

Ene Valge — kehakultuurit. IV k.
G. Lurichi nim. stipendium 

Vahur Metsatalu — kehakultuurit.
III k.

W. Struve nim. stipendium 
Siiri Sobak — matemaatikat. III k.

1 JA II PREEMIA ÜLIKOOLI
V. I. Lenini 110. sünniaastapäevale pühendatud VI üleliidulise noor

te teadlaste ühiskonnateadusalaste tööde vabariikliku vooru ühe kol
mest esimesest preemiast pälvis filosoofiakateedri vanemõpetaja AND
RUS PORGI mahukas töö «Ajalooline seletus. Mittemarksistlike teoo
riate kriitiline analüüs». NSV Liidu ajaloo kateedri vanemõpetaja TIIT 
ROSENBERGI uurimust «Talurahva sotsiaalsest kihistumisest Lõuna- 
Eestis XIX saj. lõpul» hinnati teise preemiaga. I preemia tööd võtavad 
osa üleliidulisest voorust.

ABITURIENTIDELE
tutvustati teaduskonniti ülikoolis õpitavaid erialasid. Algust tegid fi
loloogid, ajaloolased ja juristid. Läinud nädalal lõpetasid erialapäe- 
vad arsti-, bioloogia-geograafia- ja kehakultuuriteaduskond. Ettekuju
tust tulevasest erialast aitasid pakkuda tutvumised auditooriumide ja 
laboritega, vestlused õppejõudude ja üliõpilastega.

TÄNU TUDENGIST TOHTRILE
Jõgeva leht «Punalipp» avaldas 21. veebruari numbris tänukirja Jõ

geva kiirabivelskrile, kelleks on arstiteaduskonna VI kursuse üliõpilane 
HILLAR IMELIK.

Lugu ise oli järgmine: ema, kelle väikesed lapsed alles gripist para
nenud, haigestus ise. Kiirabiarstil polnud hilise laupäevaõhtu tõttu ra
vimeid kaasas. Need toonud ta järgmisel päeval Tartust. Asjalik, abi
valmis, inimlik — niimoodi hindas patsient oma abistajat.

«RAJACAS», «K U U P  JA KERA»
JA TEISED

Katke 1966. aasta aprilli «TRÜ»-st kõneleb nõnda: «Programmi lõpp 
viis kuulajad-vaatajad alfretooriumi, kus peategelasteks olid reporter 
Aldo Puänt, mängujuht Juhan Sahk ning võistkonnad «Hapupiim» ja 
«Kehv Iir».»

Mis on alfretoorium, seda OS ei seleta. Paljugi meie jaoks seleta
matut toimus 60-ndate aastate ülikoolielus, millest ehk mõned praegu
sed tudengid poole kõrvaga kuulnud on. Tsitaadis on tegem ist tolle
aegsete geograafide-bioloogide informatsiooni- ja muusikaprogrammiga 
«Rajacas», mille populaarsust olevat raske olnud üle hinnata. «Rajaca», 
«Kuubi ja Kera» ja «Amorese» nüüd juba legendaarsetest aegadest 
rääkis ja laulis 13. märtsil žurnaljstikaringis Reet Valgmaa. Juttu- 
laulu lisasid ka üliõpilased ise. KART HELLERMA

Ministri käskkiri
ENSV KKEH minister I. Nuut 

õnnitles rahvusvahelise naistepäeva 
puhul naisüliõpilasi ja -töötajaid, 
soovis edu ja kordaminekuid., Hea 
töö ja agara ühiskondliku tegevuse 
eest said kiita pearaamatupidaja 
asetäitja ELSA ODRATS, vanem- 
ökonomist FRIIDA MIKK ja tea
dussekretär IRENE MAAROOS.

Kauaaegse viljaka teaduslik-pe- 
dagoogilise tõö ja aktiivse ühis
kondliku tegevuse eest ning seoses 
70. juubeliga autasustas KKEH 
Ministeerium oma aukirjaga ma
jandusgeograafia kateedri profes
sorit SALME NÕMMIKUT. Sama 
tunnustuse osalisteks said ka üld
füüsika kateedri dots. OSVALD 
SEEMAN 65. sünnipäeva ning sün
nitusabi ja günekoloogia kateedri 
dotsendi kt. KARL KULL 50. juu
beli puhul.

Rektori käskkiri

Rektor õnnitles ja avaldas kii
tust 50. sünnipäeva puhul sünnitus
abi ja günekoloogia kateedri dots. kt. 
KARL KULLILE ning restauraator 
ASTA ROHTMETSALE.

Stomatoloogia kateedri 40. aas
tapäeva täitumisel autasustas rek
tor aukirjaga kateedrijuhatajat 
dots. SILVIA RUSSAKUT, dotsen-

te ALIIA KÕDARAT, NADEZDA 
VIHMA, MAIE LÕVI ja EDVITAR 
LEIBURIT ning assistent EVE- 
MAARJA METSAT.

Üleliidulise nõupidamise «Trans- 
portadenosiintrifosfataaside uuri
mise aktuaalsed probleemid» hea 
korraldamise eest- pälvisid rektori 
kiituse bioloogilise keemia kateed
ri juhataja prof. LEMBIT TÄHE
PÕLD, assistent ELLO KAREL- 
SON, dots. kt. TIIU VIHALEMM

ja MIHKEL ZILMER, vanemlabo- 
randid 11A ATŠIKOVA ja SVET
LANA BORODINA ning laborant 
TRIINU NIINEMÄGI.

Poliitilise ökonoomia kateedri va
nemlaborant VAIKE VANAASEME 
sai rektori tänu töökohustuste ees
kujuliku täitmise eest ja seoses 
50. juubeliga.



MÕTTEVAHETUSELE kursusejuhendaja ees seisvatest raskustest, 
rõõmudest ja probleemidest, iseäranis nooremate kursuste puhul, võiks 
ajendada alljärgnev artikkel.

Füüsika I kursuse mentori 
mõtteid ja tegemisi

Kursusehooldaja töö juhisteks on meil «TRU kursusejuhendajate 
põhimäärus» ja «Füüsikaosakonna loenguvälise kasvatustöö prog
ramm». Lisaks nendele peame jä lg im a (kas ka täitma?) KKEHM-i

d usid käskkirju. Lisan selle formaalse kir javara taus taks veel 
iduselu kajastavaid mõtteavaldusi ajakirjandusest: «Edasi» (sügis 

1979): . . .p a lju d e l E PA-s õppijail ei ole m atem aatikas 6. kl. tead
m isil . . .  Vilniuse ülikooli rektori, üle maailma tuntud matemaatiku 
intervjuust kriitiline mõtteavaldus üldhariduse taseme ja selle juhti
mise kohta (protsentomaania tulek keskkoolist ka ülikoolidesse) ning 
sam ast lohutav mõte — täppisteaduse oma elukutseks valinud noored 
on  valiku teinud läbimõeldumalt ku i teised.

Kursusehooldajal on baasiks veel ka 30-aastased isiklikud mälestu
sed I kursuselt (kui meie . . . ,  siis alles!).

Algul nimetatud määruses ja  programmis ei ole peale programmis 
mainitud informatiivsete ülesannete midagi konkreetset. Tahaks näi
teid, eeskujusid, aga peale peakogust avastatud  brošüüri «Üliõpilane 
ia  tema tegevus» (Valgevene R ü J  pole muud kir jandust õnnestunud 
leida, vastavat informatsiooni määruse ega programmi lisades ega 
mujalgi pole.

Õpetatuse kvaliteedi ebaühtlus keskkooliti ja õpilasiti ei ole igno
reeritavad. Enamikul füüsikaosakonda astunutest ei ole senini tulnud 
end õppetöös eriti p ingutada. Pole veel tekkinud arusaamist õppimise 
ja  töö sünonüümsusest — sünonüümsusest, mis kestab läbi füüsiku 
(keemiku, matemaatiku) kogu elu. _ _ ;

Uurimised näitavad kahe adapteerumisperioodi olemasolu: esimene 
keskkoolist ülikooli ja  teine ülikoolist tööle minekul. Mõlemas astmes 
rõhutatakse jär jest süvenevaid raskusi. Ülikooli peab lõpetama valmis 
spetsialist,  kuid sageli on ta halvasti kohanev iseseisva tööga. See 
tähendab, et lõpetanu on peaaegu sam as seisundis nagu sisseastujagi, 
kui distsipliinile käegalöömise lihtsus seda seisundit stuudiumi jook
sul veelgi halvendanud ei ole.

Minu veendumuse kohaselt on aga  füüsikaosakonna üliõpilane 
(70—80%) juba füüsik ega saa selleks mitte osakonda lõpetades (või 
saab  osakonda lõpetades peaaegu niisama vähe kui sisse astudes).

Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudi asedirektor L. Luud 
ütles vilis tlastunnil,  et nende instituut on nagu  füüsikaosakonna haru 
või jätk, kus kohtad igal sammul peamiselt meie lõpetanuid.

Seega on I kursuse füüsik meie teiste vanemate füüsikute noor kol
leeg (meie paljude tulevane ülemusi), aga  kindlasti ka kaasvõitleja, 
sest nii tema kui ka vanemad kolleegid kõik õpivad (siin annab tema 
paljudele si lmad ette; õppimise ja töötamise sünonüüm sust tunnetab 
meie elukutse puhul teatud kahtlustega segamini küll isegi minu 
5-aastane poeg, küsides «Isa, kas sa lähed nüüd tööle õppima (luge
ma) või tööd tegema?»).

On teada lihtsad tõsiasjad. Esmakursuslane kulutab õppimisele roh
kem aega kui hiljem. Kõik tunnusta tud  füüsikateadlasteks saanud vi
listlased on la itmatult osa võtnud õppetööst. Raskused algavad õppe
töölt puudumisega. Viimast kinnitavad ka füüsika I kursuse kogemu
sed. Eksamisessiooni väga  edukalt (17%) ja edukalt (17 +  33%) soo
ri tanud noorte kolleegide enamik pidas puudumisi mittemõistlikeks. 
Selles peegeldub üks ratsionaalse töötamise oskusi. Järeldus — on v a 
ja  kaasa aidata, et töötamine, mis algab loengul käimisest, oleks o ts
tarbekas ja positiivsete emotsioonide allikas ka nõrgemini ainet 
«haaravatel».

Siit nõue — tuleb klnnl pidada KKEHM-i vastavatest käskkirjadest.
Seni on aga  protsentomaania kelk libistanud mõne tööst mitte osa 

võtva noore «antikolleegi» isegi IV kursusele.
Eelväljendatud mõtteid intuitiivselt tunnetades püüdsin oma võima

luste piirides sekkuda põhilisse füüsika I kursuse elus — töösse 
( =  õppetöösse; lisaks selgitasin va jadust reeglipäraselt einestada, 
viisin kohale komsomolikoosolekute kutseid jms.).

Füüsika esimese kontrolltöö tulemuste selgudes tõmbasin kaasa noo
remaid kolleege ja alustasin füüsika ülesannete lahendamise «privaat- 
konsultatsioone». Poole semestri jooksul võtsid nendest osa peaaegu 
iga  nädal kahe tunni ulatuses 5—7 noort kolleegi. Selles töös oli v a 
j a  laskuda kaasa töötada tahtva noore kolleegi tasemele ning püüda 
tä i ta  lüngad tema (individuaalselt eripärases) aine tu n n e t (a m a t)uses. 
Probleemid on siin samad, mis tekivad endalgi siis, kui tuleb tungida 
uude ainevalda. Palju  aega saab kokku hoida, kui on käepärast spet
sialisti abi.

Olulisim eksamiaine läinud semestril oli matemaatiline analüüs. M a
temaatiliste teadmisteta ei ole kogu edasine füüsiku elu, aga  lähitule
vikus eriala distsipliinidest arusaamine võimalik. Tõepoolest, füüsi
kute «ametisaladus», nagu  ütles vilis tlastunnil Tõravere insti tuudi 
asedirektor, algab matemaatikast.

Aine õppejõu dots. M, Abeliga suutsime leida mooduse «repetiitori- 
tööks» eksamisessiooni ajal (minu vaikne soov oli küll asi käima pan
na  semestri sees).

Oli ette teada, et kõige suuremate raskustega maadlejad ei taha 
kuidagi konsultatsioonidele tulla. Minu püüdeks oli korraldada töö 
eeleksami stiilis, s. t. noorte tudengist kolleegide aktiivsel osavõtul 
aine küsitlemisel. Eemalejääjad või passiivselt osalejad ei tulnud ek
sam iga  toime. Eraldi konsultatsioonidele olid minu intrisse viidud 
kirjadega kutsutud ennast varem nõrgemini näidanud üliõpilased). 
Konsultatsioonidel oli meile oluliseks küsimuseks jällegi laskumine 
raskustes oleva kuulaja tasemeni, tema aktiivsusele «õhutamine»,, 
nõrkuste  ülesleidmine.

Konsultatsioonid (algasid 3—5 päeva pärast eelmist eksamit ja toimusid 
enne eksamit 5—8 päeva ä 3 tundi) selgitasid esmakursuslaste ettekujutust tööst 
eksamisessioonil. Näiteks üliõpilane R. L. «puhkas» pärast eelmist ebaõnnestu
nud eksamit 4 päeva ega asunud matemaatika kallale. Nii tegid paljud teisedki. 
Varakult alanud konsultatsioonid aitasid suunata paljusid enne kaheteistküm
nendat tundi töö juurde. Ka R. L.-ll oli suuri raskusi aine mõistmisel, kuid 
pakutud abi vastuvõtmine (kasvõi üh* ja sama tõestuse korduv kuulamine) 
aitasid tal jõuda olulisimani — töörõõmu algeteni ning saada üle lootusetuse 
tundest ainega silmitsi seistes. U. L.-i aga viis aine oma eripäraga väljapääs- 
matustundeni — hilja alanud õppimine lakkas enne eksamit hoopiski. T. T. tun
nistas konsultatsioonide olulist osa aine mõlstmaõppimisel (dots. M. Abel rõhu
tas iga kord pärast konsultatsioone tulemusi minuga läbi arutades Т. T. väga 
püsivat aktiivsust). Mõned noored kolleegid leidsid aga sobiva aja minna Tal
linna autot värvima või sekeldada autoavariiga jms.

Kohanedes lakati kartm ast esitada ka n.-ö. rumalaid küsimusi, sel
line olukord on aga juba pool voitu.

Oluline järeldus — niisuguse töö korral on vaja maksku mis mak
sab üles leida raskustes võitleva üliõpilase aine omandamist takista
vad tunnetuslikud põhjused.

Niisiis, a lgatuse töötada m ahajääja te ta  järgimisel on raskused nii 
meil kui «Krasnõi Kotelštšik» («Edasi» 10. I 80) ühelaadsed — osa 
noorte kolleegide-üliõpilaste esialgne oskamatus töötada. Tuleks ühi
neda selle kollektiivi deviisiga: «Tehku siis iga kogenum kolleeg oma 
.südameasjaks, et noorte hulgas poleks ühtegi mahajääjat!»

Meil on kavas saadud kogemusi, mida ka kolleeg dots. M. Abel pi
das positiivseteks, kevadsemestril rakendada kogu matemaatiliste 
ainete kompleksil (nüüd juba kolm eksamit) ning ka semestri sees 
kuulajaid rohkem kaasa tõmmata.

Noorematel õppejõududel-mentoritel ei ole kõrvalise abita niisuguste 
töövormide organiseerimine võib-olla alati jõukohane. Siin peaksid ja 
•võiksid kaasa aidata teaduslikud laboratooriumid, lepingulised grupid 
ja  ühiskondliku töö uute mooduste rakendamine. Kaasa peaksid lööma 
ieaduskonnajuhid  ja kateedrite juhatajad.

UNO NÕMM, 
füüsika I kursuse mentor

Juubelijutt Helga Lenžnerist
Mikrobioloogia kateedri UTU rin

gi tuli ühel kevadisel päeval, täna 
peaaegu 28 aas ta t  tagasi, tööle 
üks hirmus tõsine, asjalik, töökas 
naisüliõpilane. Hiljem selgus küll, 
et ta  ei olegi nii väga tõsine, kuid 
asjalikkus ja töökus on temal säili
nud tänapäevani, täpsemalt 19. 
märtsini k.a., mil ta l täi tus üm m ar
gune arv läbikäidud eluteed.

Tegelik töö algas juubilaril a s 
sistendina mikrobioloogia kateed
ris, jätkus nooremteadurina Eesti 
NSV TA praeguses ZBI protozoo- 
loogia sektoris, kus valmis kandi
daadiväitekiri. Alates 1966. aastast 
on ta jälle TRU-s.

Helga Lenzneri senist tegevust 
tähistavad 90 publitseeritud teadus
likku tööd kohalikes, üleliidulistes 
ja  välismaa ajakirjades ning arvu

kad esinemised konverentsidel mit
mel pool Nõukogude Liidu keskus
tes, samuti ra ja  taga. Vanemteadu
rina ja UMPTUI mikroobide öko
loogia laboratooriumi juha ta jana  ei 
ole ta  siiski loobunud õppetööst, 
mida viib läbi otse pedantse as ja 
likkuse, süsteemikindla järjepide
vuse ja range  nõudlikkuse vaimus. 
Ja  ega nakkusohu tõttu mikrobio
loogias teisiti saagi. See nõudlikkus 
nii enda kui teiste suhtes impo
neerib isegi üliõpilastele. Oma 
ühiskondlikke ülesandeid on juubi
lar täitnud niisuguse hoolega, et 
talle kahtlemata garanteeritakse 
neid ka edaspidi.

_ Hoolimata nakkusohust mikro
bioloogia laboris võib Helga Lenz- 
ner vahel nakatavalt  meie muidu 
tõsist meeleolu rikkuda oma huu

morimeelega, kuid seda ei saa te
male kuidagi pahaks panna. Juubi
lar kaebab vahel tervise üle, kuid 
see ei takista teda võrkpalli võist
konnas hiilgamast. Aja jooksul on 
tarvitusele võetud prillid, kuid need 
on praegusel ajal teatavasti  väga 
popid.

Jääb üle soovida Helga Lenzne- 
rile ikka samas vaimus jä tk a ta  ja  
kurtuaasselt lisada võib-olla ka se
da, et see aastate  vahemik, mis 
eraldab teda ta abikaasa, profes
sor Akivo Lenzneri eluaastatest,  
võiks aja jooksul pisihaaval suure
neda . . .  Loodetavasti ei pane pro
fessor seda meile pahaks!

K aastöötajad  mikrobioloogia 
kateedrist ja  UMPTUI 
mikroobide ökoloogia 

laboratooriumist

EMAKEELE
SELTS

60

Ei olõ huupi aigo viitnü  
hulk imä-sõnno sõglujit.
Tõtt kiilde otsen hikõ hiitnü  
hulk täh tsit tähenõglujit.

M usttuhat tunne tüüd m i tennu. 
Kes toda vaivass lukõ’ võt, 
kui suurõss leh ti arvo’ vennü, 
m is keeletargol kirotõt?
M i tüü jääs ello igäväste  
maailm a kirja kim m ält Selts, 
ku i palas süä ni aio häste, 
kui sulas va im ust talvõkelts.

Mi sonno kan tku  rahutuvi, 
m i teädüs ilon häitsegut 
Luu m itä läm m i kevväi, suvi, 
tuu rahvalõ las m aitsõgu!

P AU  LO P R IIT  V O O LAIN E

EMAKEELE SELTSI 
60. AASTAPÄEVA

tähistatakse konverentsiga TRÜ 
aulas 23. märtsil algusega kell 12.

1971. aasta juuni algul juh tis  
dotsent A ino V aim et eesti keele 
kateedri n ing soom e-ugri keelte ka
teedri' ekspeditsiooni L ä ti N S V  ku 
nagisele leivude ja lu tsilaste keele
alal. õppejõududest osalesid Huno  
Rätsep, E llen Uuspõld, Tiit-Rein  
Viit so, Tiiu O janurme, H eljo Rajan- 
do ja  E llen Turu, aspirantidest 
Valve Kingisepp, Tõnu Seilenthal 
ja Jaak S im m  ning veel ligi 15 
üliõpilast ja  allakirjutanu.

Lutsim aal oli esim ene• peatus 
Ludza linnast 25 km  põhja pool 
M erdzene külanõukogu keskuses. 
Selle läheduses täheldas fo lklorist 
Oskar Kallas 1893. aastal 10 eesti 
küla, m is kuulusid M ihhalova valla  
koosseisu. O. Kallas loendas seal 
900 eestlast, kellest ainult 40 oskas 
maakeelt, ku ig i puudulikult. O. Kal
da tähtsaim  saavutus oli 28 regi
laulu paberilepanek: Pim e vana
tüdruk Iiva  Jaani t. Lipskina (Lips- 
ka) laulis 26 regilaulu. Ta oli sün
dinud 1830. aastal.

A llakirju tanu viibis M erdzene 
ümbruses esm akordselt suvel 1925. 
Maakeele oskajaist leidsin Salai

Lutsi Lipskiste kolk
külast ainult- üle ■■ 80 aasta vana  
Stan islavs Lipskise. Ta oskas lu tsi 
m urrakust vaid üksikuid  sõnu. Ta- 
balova külas, teadis mõnda lu tsi 
m urraku sõna Giljars A ugusti p. 
Lipskis. ~

N üüd,.: 46 aastat hiljem  minu  
teistkordse M erdzenes viibim ise 
ajal oli G. L ipskis veel elus. Uks 
Lipskistest naitus eesti soost Emili- 
ja M ekšiga  M ekši külast. Sealm ail 
Bulside kolgas osatakse ka praegu  
maakeelt, M ekšide kolgas osati m aa
keelt veel 1930-ndail aastail. M ek
ši küla oli isoleeritud teistest kü 
ladest ja seal oli maakeel juba en
ne 1893. aasta t välja surnud, m il
le tõ ttu  O. Kallas seda küla oma 
teoses ei maini.

M erdzenes laskis dotsent A. Val- 
m et mul kõnelda ekspeditsioonist 
osalejaile säilinud lu tsi murraku  
aladest. Edasi sõitsim e Piida küla- 
nõiikogusse.. -

1975. aasta augusti lõpul jõudis  
M erdzenesse etnograafiam uuseum i 
ekspeditsioon, kus osalesid direktor 
Aleksei Peterson, peavarahoidja  
Eevi A stel, Endla Jaagosild , ku n st
nik Lem bit Lepp ja allakirjutanu.

Tutvusin  kaupluse juures K itkova  
külast pärit m uusikaõpetaja Jäzeps 
Bulsiga, kes oli valm is meid abis
tam a esem ete kogum isel. Sam as 
kõnetasin Giljars L ipskist, kes m ä
letas veel sõna «suzi» (h u n t) ja 
veel paar tundm atuseni m oonutatud  
maakeele sõna. S iis sõitsim e Taba- 
lova külla, kus kohtusin  Giljars 
Lipskise. poja Jänisega (sünd. 
1911. а.) Ta Oli « Vieniba» («Ü ht
sus») kolhoosis , tun tud  aktiivse  
ühiskonnategelasena.

Tabalovas külastasim e veel V ik
tors O dum si (A dam i) p. Lipskise  
talu, ku st m uuseum ile k ing iti m it
meid huvipakkuvaid esemeid.

(Järg 4. lk.)

Pildil (vasakult) Paulopriit Voolaine, Aleksei Peterson, Piters 
Buls, Endla Jaagosild Lutsi-Merdzenes 1975. aastal.

EEVI ASTELI foto

Ohtu Rein Rannapiga
Rein Rannap on ikka kuulajaid  

üllatanud ja ennast kuulam a pan
nud. M õni aeg tagasi im provisee
ris ta Tallinnas erinevatel k lahv
pillidel ja esines koos «Ellerheina» 
kammerkooriga. Tartus oli teda 
võim alik kuulata kaks korda üliõpi
laspäevadel.

15. veebruaril tu tvustas Rannap  
täissaalile oreli- ja tšembalomuu- 
sikat gootikast varase barokini. 
Just nim elt tu tvustas, sest 12.— 17. 
sajandi I veerandi klahv pillim uusi
kat tuuakse meil kuulajaskonna et
te haruharva (ku i välja jä tta  «Hor- 
tus M usic us»). Rannap esitas ing 
lise virginalistide tantse ja palu 
ning itaalia, prantsuse ja m adal

maade oreliteoseid. M õlemat laadi 
m uusikat on Eestim aa kontserdi
saalides vähe kõlanud.

Kontsert algas lühikeste orelipa- 
ladega 12.— 15. sajandist. Eriti 
paelusid Buxheim i oreliraamatu 13 
pala aastaist 1450—1470. Nad olid 
erineva pikkusega, mõni isegi vaid 
küm m ekond takti ja eri registreis, 
lastes kõlada oreli rohketel värvi
del. Väga põnevad olid A. Banchie- 
ri (1568— 1634) teosed. Tema «Dia- 
logo» esitas Rannap säravalt ja 
vaim ukalt, noodid nagu ajasid üks
teist taga ja organist püüdis neid 
õigele kohale juhtida. «La B a ttag 
lia» («Lahing») esitati teatud ra
hu n ing tasakaalukusega, kuig i pa

la iseenesest erk oli. 7 tan tsu  
P. A tta ignan ti kogum ikust (1530— 
1531) m ängis Rannap lustlikult, s i
sem ise kaasaelamisega, tundus, et 
orelil trallitas trobikond kuradikesi.

Inglise virginaalm uusikast olid 
esindatud enam ikus trilleritega  
küllasta tud lõbusad ja nalja tle
vad tantsud. Neid m ängiti kõiki
des klavessiini registrites, ka väi
kesel plekisel lautol. Renessansile  
väga omane oli m itm esuguste elus
olendite ja elunähtuste kuju tam ine  
m uusikas (M. Pur soni (1571— 
1650) ja J. D owlandi (1562— 1626) 
teosed). Lausa pärlendavat sõrme- 
tõöd ja m änglevust sai. kuulda G.

(Järg  4. lk.)



K O N S E R V A T O O R I U M
Konservatooriumi tudengid on aastaid 

puudust tundnud oma kirjatööde aval- 
damlsvõimalustest. Ajalehe «TRÜ» tol- 
.metuse lahkel nõusolekul püüame 
«edaspidi tutvustada muusika- ja teatrl- 
probleeme, samuti meie üliõpilaselu täht
samaid sündmusi. Jõudumööda kirjuta
me ja tõlgime ka popmuusika artikleid. 
Seejuures palume arvestada, et solistide 
•Ja ansamblite valik pole tehtud selle 
põhjal, kes on hetkel kõige populaarse
mad, vaid on püütud käsitleda neid, 
'4c«s on muusikaajalukku kõige rohkem 
andnud.

REET NIKKEL,
TRK lehekülje koostaja

fooniat, teises palu ja kolmandas 
improviseeriti. Oma prantslasest 
õpetaja Dupre improvisatsiooni- 
õpiku järgi koolitab ta ka oma 
õpilasi. Improviseerimisoskuse
tähtsust rõhutab Lepnurm igal 
sammul, näidates, kui oluline on 
see vanamuusika väärtuste juurde 
jõudmisel. Kui raske on ennast sel 
alal vormis hoida, teavad ainult 
improvisaatorid ise. Igal juhul 
konservatooriumi tudengid on pal
ju kordi olnud oreliprofessori ko
hapeal loodud lugude tunnistajaks,

de erinevus on nii suur, nagu oleks 
Froberger finnatisler, aga Fresco- 
baldi külapuusepp. Sageli on juttu 
olnud sellest, et Bachi muusikas 
tuleb mängida iga takt isemoodi, 
sest absoluutne sümmeetria olevat 
külm; Akropoli sambad ei olevat 
ka kõik ühesuguse vahega. Samuti 
ei leia me täpseid vormiskeeme 
Bachi fuugades, mis Lepnurme üt
luse järgi on mitmekesised nagu 
loodus ise: igaüks on isesugune 
nagu tammel lehed.

Suurepäraseks täienduseks Hugo

uuritud vanade meistrite tõid', sest 
korduvalt on kinnitust saadud te
ma ütlusele, et tolleaegset muusikat 
ei saa ammendada ainult kuulates. 
Selle polüfooniline kude on nii 
peen, et kõrvaga õpime tundma 
umbes kolmandikku, silmaga märk
sa rohkem ja lõpuks tuleb ka pea 
appi võtta, nagu väidab Lepnurm.

Kogu elu jooksul on meie oreli- 
kunstniku eriline poolehoid kuulu
nud ka eesti muusikale. Teose rah
vuslike joonte väljatoomine pole 
tema jaoks mitte formaalne maini-

«. . .  Iga miniatuuri on algusest 
lõpuni välja peetud ühtlaste kujun
ditega (samasuguse looduspärase 
loogika ja süsteemiga, nagu teeb 
seda rahvaski), lihvides maha liig
se ja ebaolulise» (mõeldud on Ed
gar Arro «Eesti rahvaviise orelile»).

« . . . Ja  lõpuks on Ants Sõbra 
orelikontsert üllatavalt suurel 
määral eesti muusika. Seda ilma 
ühegi konkreetse rahvaviisita ainult 
helilooja seesmisest loomulikust 
intuitsioonist kantuna. See teeb sü
dame soojaks.»

Miks sai HUGO LEPNURMEST 
just orelimängija, sellele andis ta 
ise vastuse väites, et orelimuusika 
peab sisendama rahu. Just orelis — 
pillide kuningas — leiab ta seda 
õilsust ja suursugusust, mida hing 
vajab. Iseloomult poeetiline na
tuur, oskab ta kõikjal ilu näha. 
Iseg i vana võrdlus, et kui klaveri- 
fuuga on marmorist raiutud, siis 
orelifuuga on graniidist, kõlab te
m a  suus kuidagi eriliselt. Ühel 
keskmise suurusega orelil on teata
vasti 40 registrit. Et anda oma õpi
lastele ettekujutus sellise pilli to
hututest võimalustest, tõi Lepnurm 
se llise  näite: kui neid registreid 
varieerida 2-3-4- jne. kaupa ja las
ta igal kombinatsioonil kõlada pool 

fininutit, siis kulub kõikide tämbri- 
varjundite läbiproovimiseks (kui 
m ängida 7 tundi päevas) 88 aas
tat, 3 kuud ja 7 päeva.

Hugo Lepnurmel on välja kuju
nenud lemmikorelid. Kõige arm
sam tundub olevat Rapla oma, 
mille kokkupanemise juures ta ise 
viibis. Nüüd, aastakümneid hiljem 
«ellest rääkides, ütleb ta seda päe
v a  meenutades endas kummalist 
tunnet tekkivat — samal päeval, 

"kui ta koos meistritega uue oreli 
valm issaam ise üle rõõmustas, tea- 
ia t i sõja algusest.

Lepnurme organistiisiksuse lahu- 
iam atu osa on improviseerimisos- 
kus. Et tema kooliskäimise ajal 
õpetati välja kirikuorganiste, kuu
lus improvisatsioon kindlalt oreli
m ängijate õppekavasse. Professor 
August Topman muidu üldse jutu
le ei olevat võtnudki. Sama lugu  
oli Pariisis, kus Lepnurm sai õppi
da koos V kursuse organistidega. 
Nädalas oli kolm tundi ja korraga 

3täis koos kümme pillimeest. Esi- 
sneses tunnis mängiti ranget polü-

/ /
Nii nagu lind oli loodud laulma... / /

muuhulgas ka lõpuaktustel.
Oma õpetaja kohta on Lepnurm 

ise kirjutanud: «August Topmani 
naljatoonis öeldud sõnad, et «orga
nist peab juhatama koore ja pritsi- 
meeste orkestrit, saatma klaveril 
soliste, tegema rahvamajas operetti, 
olema põllumeeste seltsi esimees 
või vähemasti sekretär ja eelkõige 
peab ta oskama saada hästi läbi 
inimestega,» olid tegelikult tema 
õppetöö põhimõtteks.» Ilmselt sel
le süsteemi järgi sai ka Lepnurm 
õpetust. Kõigile on teada, et ta ei 
jää hätta ka siis, kui on vaja diri
gendina koori ette astuda.

Lepnurme õpilastele on koolis 
kõige meeldivamad kahtlemata ore
liklassis veedetud tunnid. Kunagi 
pole ta paljuks pidanud mingi kü
simise põhjalikku seletamist ühele 
õpilasele. Täiesti iseenesestmõisteta
vaks on sellise harulduse nagu Ro
bertsbridge Codex’ist (1325) päri
neva esimese teadaoleva orelipala 
käsitsi ümberkirjutatud noodi tun
di toomine. Tundub, et Hugo Lep
nurme õpetamisviis on väga süm
paatne sellepärast, et lisaks män
gule ja praktilistele näpunäidetele 
puistab ta igal sammul kauneid 
poeetilisi võrdlusi, mis ütlevad sa
geli rohkem kui terved teaduslikud 
traktaadid. Tihti üllatab ta oma 
lapselikult värske maailmanägemi
sega. Buxtehude prelüüde ja fuu
gasid mängides võrdles Lepnurm 
nende suurejoonelisi algus- ja lõpp
mänge hinnalise ja rikkaliku pildi
raamiga. Või rääkides saksa ja 
itaalia orelikoolist, leidis ta, et nen-

Lepnurme orelitundidele on tema mine, vaid elutöös kinnistunud
vanamuusika loengud. Juba aas- veendumine nende väärtustes,
taid on konservatooriumi noored Tõendust sellele leiame Lepnurme
muusikud Lepnurme loengutes en- kirjatöödes igal sammul (näiteks
dale vanamuusika rikkusi avasta- «Sirbis ja Vasaras» ilmunud artik-
nud. Palju tunde on armastusega lites):

Lepnurmel on väga seiklusrikas 
elu. Tema mälestusi sellest võiks 
kuulata lõputult. Suure imetlusega 
on ta rääkinud oma lapsepõlvesõb- 
rast naabripoisist, kes 15-aastase- 
na käis omatehtud tšelloga 13 ki
lomeetri kaugusel orkestriproovis. 
Kuigi jutustaja ise avaldas arva
must, et tänapäeval enam sellist 
asja ette ei tule, selgus ühes vest
luses, et ta ise on. kümmekond aas
tat tagasi Sääremaa läbi ränna
nud, et näha, palju on veel kodu
oreleid järel. Kui Hugo Lepnurm 
ja Gustav Ernesaks sõja ajal koos 
tööpataljonis olid, said nad hakka
ma meeskoori loomisega, mida Lep
nurm siis räästa alt leitud vanal 
klaveril saatis. Ise ta arvab selle 
kohta: «Muusika kõhtu ei täida ja 
hinge ka nii palju, kui vaja oleks, 
aga inimestel on vajadus selle jä
rele. Nii nagu lind on loodud 
laulma, peab mõnest inimesest 
muusik šaama.» Pole siis ka imes
tada, et tast 21-aastaselt konser
vatooriumi; õppejõud ja 32-selt pro
fessor sai. / ",

Orelikunstniku :1 praegused õpila
sed võivad end õnneHkuks lugeda, 
saades osa õpetaja "Йй jooksul ko
gutud tarkusest, muhedast huumo
rist, mõnusatest iriiprbvisatsiooni- 
dest ja pillimängust, mis parematel 
päevadel jõuab täieliku eneseunus
tuseni. Selle eest tugev käepigistus 
tänulikelt õpilastelt!- ■

REET NIKKEL,
muusikateaduse

III kursus

Shakespeare, 
Jarvet, Mikiver

GORDON COXH1LL

/ /
Yes / /

Inglise teatrikunsti juurdum ine  
Shakespeare’is tähendab eelkõige 
kaasa ja  analüüsim ist ja nägem isi 
Jäbi Shakespeare'i, nii tem a näiden
d ite  kui ka ta isiku abil. D etsem b
r is  TRA Draamateatris esietendu
nud E. Bondi «B ingo» peategela
seks  on vaim sesse S tra tford i naas
n u d  Shakespeare, elu ja surm a pii
r ile  jõudev vana mees. Taustana  
*on B ond toonitanud tarastam ist, 
In g lism aa  ajaloos väga tähendus
r ik a s t perioodi, n ing sellega kaas
nevaid nähtusi ja probleeme. Taus
ta  ja keskse kuju  vastastikusest to i
m im ise s t tekivad erinevad väärtus- 
Jasandid, m is m uutuvad m õõdu
p u u k s , m illega hinnatakse ühest 
Jiüljest Shakespeare’i, teiselt poolt 
Mga tänapäevamaailma. S hakespea- 
re’i näilise välisilm ast täieliku sõl- 
.tum atuse taga, mida ka apaatsu- 
,seks või ükskõiksuseks võidaks lu- 
geda , on äärm iselt suur sisem ine 
jnõ ttep inge, ja tegelikult suhtleb  
ju s t tema välisilm aga kõige erksa
m alt ja tundlikum alt, tabades olu
lisim at ja olem uslikem at. See, m is 
teda painab ja uuristab, voolab 
välja  stseenis Ben Jonsoniga ( la- 

.vastuse põnevam aid m om ente!) ja 
vormub piinavate küsim ustena: kas 
ka mina olen tundetu, ju lm use suh
tes tuim estunud, kas ma pole suut- 

m ud m idagi m õjutada, paremaks

m u u ta . . .  Ja lõpuks: kas sai m ida
g i ära tehtud?  — kulm inatsioon  — 
ja. võtm eküsim us, m is ühendab ja  
üldistab kõik tasandid.

Pidades silm as M ikk M ikiveri eel
m isi lavastusi (eriti «Hamlet», 
«Tuulte pöörises»), tundub «Bingo»  
m itm es m õttes järjepidev: loom uli
kud ja loogiliselt üksteisest tulene
vad, ent sam al ajal kujundlikud  ja  
täpsed m isanstseenid, püüd iga la- 
vahetke m aksim aalselt pingestada, 
aja närvi põletav tapm ine, looja 
tundlikkus ja valu. H äm m astab, kui 
sügavalt M ikiver mõtleb ja  kui 
üldinim like probleemideni ta jõuab.

Shakespeare’i m ängib Jüri Jär- 
vet. Kaasa teevad Velda O tsus, M a
ri Lill, Rein Aren, Aarne Üksküla 
(B en  Jonson), M artin Veinmann, 
Juhan Viiding jt.

K R IST E L  PAP P E L, 
m uusikakeskkooli

11. klass

Mängides oma 
poolehoid j aile 

On aeg taotleda laiemat 
kuulajaskonda

Selle suve (1975 — tõlkija mär
kus) algul laskis «Yes» välja ai- 
bumi « Yessongs». See o li 'su u r  kol
m est plaadist koosnev kom plekt 
kirevas ümbrises, hinnaks viis 
naelsterlingit, m is m ängiti sisse 
seitsm e kuu jooksul eesm ärgiga  
anda ülevaade ansam bli senisest 
loom eteest. A nnotatsioon oli jä rg 
mine: ansam bli iga  —  neli ja pool 
aastat; koosseisum uutusi — kolm; 
m üüdud albumeid  — üle kolm e m il
joni.

«Pole ju s t halb,» naeris vokalist 
J on A nderson ja lisas väga veen
valt: «A rvestades, et me pole veel. 
alustanudki. Meie ansam bli areng  
on ikka aeglane olnud, m iski pole 
meile ootam atult sülle kukkunud. 
K uid ma käin vana tõe järgi, et 
see, m is kergelt kätte tuleb, pole 
kunagi m idagi väärt.»

Oli siis sellises staadium is tõesti 
m õtet kulutada seitset kuud, et 
valm is saada kolm ealbum iline  
kom plekt, m is juba oma olem uselt 
peaks huvi pakkum a vaid kitsale  
ringkonnale?

«M idagi n iisugust lih tsalt pidi 
olema,» ütleb Jon. «Me teadsime, 
et me seda kunagi teeme, ja prae
gune aeg sobib selleks niisam a häs
ti kui ükskõik m illine muu. Ma ei

arva, et see võiks suurendada meie 
kuulajaskonda, kuid oleme k ind
lad, et neile, kes meie plaate osta 
vad ja  meie arengut jälgivad, 
meeldib see kom plekt kui suveniir 
«Yes’i» neljast esim esest aastast.

Me ise arm astam e seda väga, 
sest sellel oleme m e i e  kõigi 
oma vooruste ja puudustega. Kui 
meil ei tu lnud välja nii hästi, nagu  
soovinuksim e, ei läinud me tagasi 
stuudiosse korduslindistusi tegema. 
Võib isegi ära tunda kohad, kus 
publiku vastuvõ tt oli soojem.»

N ii hinnatud, kui nad ka ei ole 
töö juures ja m ujalgi, võiks vae
valt ansam bli mõnda liiget staa
riks nimetada. Ma olen tegelikult 
kindel, et ainult ansam bli järgijad  
teavad nende nimesid.

«Et me seda nii kergesti tunnis-, 
tame, siis uskuge, et me nii tõe
poolest ka kavatsenud oleme. Ei 
saa öelda, et me reklaami lausa 
väldiksime, kuid me püüame hoi
duda kellegi isiksuse esiletõstm i
sest. M inule näib nii, et kui lased 
end tippu tõsta, pead aasta vastu  
pidama, enne kui keegi teine ase
mele pannakse. K okkuvõttes on 
kõige parem sellesse üldse m itte  
segatud olla.»

M illised on lähimad tulevikuplaa
nid?

«K okku panna album  uute lugu
dega, Ameerika- ja Inglism aa-tur- 
need ja  — mis kõige peam ine —, 
leida tee märksa laiema kuulajas
konnani.

Kuid teiselt poolt ei esita nad 
enam erilisi nõudm isi ja ku i sa ei 
tunne, et pead vaeva nägem a, kao
tab m äng palju. On raske oma lu
gusid  sisukam aks teha, kui tunned  
kiusa tust m uuta see m uusika hoo

pis kom m ertslikum aks. M itte selle
pärast, et rohkem teenida, vaid et 
meie m uusika jõuaks võim alikult 
paljude inimesteni.»

N agu kinnitaks nende juba hiig
laslik austajate armee, on «Yes’i» 
jõud tem a lavalises ühisuses, nen
de esinemine ei m uutu  efektitseva- 
te soolonumbrite pikalevenivaks 
reaks. Kas ei teki kiusa tust iseen
nast esile tõsta  — olete ju  kõik 
sedavõrd head muusikud?

«Ei iialgi,» ütleb Jon kindlalt, 
«jus t sellepärast, et meil valitseb  
ühtsus ja tasakaal. M e oleme üks
teise vastu  ausad ja avalad ja  kui 
keegi kavatseks nina püsti ajada, 
naerdaks ta lih tsa lt välja.»

«Yes» ei püüagi varjata rahulolu  
oma kestva  edu üle. Jon ütleb, et 
kuig i nad väga tahaksid oma m õ
juvälja  laiendada, on nad rahul 
endiga ju s t sellistena, nagu nad on.

Kas neil pole kava tsust rohkem  
sing leid välja lasta?

«Singleid!» ohkab Jon. «Kui m e 
vaid nende suhtes lõplikule otsuse
le jõuaksime. Ameerikas on hoopis 
teisiti. Seal tähendab singlel ette
valm istust tulevaseks album iks. 
Kellelgi pole sellest sooja ega kü l
ma, kas ta jõuab edetabeli tippu, 
niikaua kui teda m ängitakse soovi
tud raadiojaamades.

Kuid Inglism aal peetakse sing- 
leid juba iseenesest vä g a  tähtsäks 
(m a ei ütle küll, et see suhtum ine  
on vale) n ing  kui sa ühe välja la
sed ja see läbi kukub, panevad ini
mesed kahtluse alla su populaarsu
se.

K ogum ikust «Popmuusika  
aastaraam at 1975» 

tõlkinud EVA U SSISO O , 
inglise fil. IV  k.

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!

Jälle tudengihuumor
Kui nüüd ridade esimesed tähed 

ülalt alla kokku loed, saad teada, 
mida TUHUU tähendab. See on 
meie satiiri- ja huumorivõistluse 
nimetus. Nõndamoodi oleme juba 
korra välja kuulutanud üle-eelmisel 
aastal.

PROOVIGEM! Preemiad tahaks 
žürii jagada nii: üks I koha e e s t— 
25 rbl., kaks 11 koha eest — ä 15 
rbl. ja kolm III koha eest — ä 10 
rbl. ning kolm ergutusauhinda — 
ä 5 rbl. Mõistagi on žüriil õigus 
preemiaid ümber jaotada. Kui žü
rii koosseis huvitab, siis sellesse

kuulub toimetus koos kolleegiumi
ga ning komsomoli- ja parteikomi
tee esindajaga.

Niisiis. Võistlustööle kirjutage 
märgusõna (etemaid töid hakkame 
kohe avaldama), sama märgusõna 
kirjutage ka ümbrikule, mille sees 
on autori täielik nimi, teaduskond, 
kursus ja laske toimetuse post
kasti (ph. III korrus, ruum 302).



(A lg u s 2. lk .)
Farnabg (1560—1626) *U nistuses* 
n ing  J. B ulli (1562— 1628) «Pre
lüüdis* ja palas «•D oktor B ull isik
likult>. Säravalt ja elegantselt jõu
dis saali W. B yrd i (1543—1623) 
loom ing. M ahukat program m i täien
dasid lisapaladena veel kaks hetke- 
im provisatsiooni. Kahju, et kavasid  
ei olnud trükitud, seetõ ttu  oli ras
ke esita tava t jälgida.

Pärast kontserti oli R E IN  R AN - 
N A P  nõus vastam a ka mõnele kü 
simusele.

Kust tuli idee sellise kavaga  
kontserdi jaoks?

K ontserdi e ttepaneku teg i « Va
nem uine», jä ttes loom ingulise kava  
enda vatida. Idee võtsin  kohe vas
tu. R enessanssm uusika  on ülipõnev 
ja ilus n ing  meil m ängitakse seda  
vähS. V aim ustun sellest juba küm 
m ekond aastat. Tervikliku kava aga  
koostasin esm akordselt.

Sinu kontseptsioonid muusikas?
Kava loom isel kasutan oma in

tuitsiooni, oma sisetunnet, mida  
m ängida ja  kuidas lood järjestada  
ja et oleks m õnus kuulata. M a pa
nen vaheldum isi tan tsud  ja  range
ma väljenduslaadiga lood. E t kõik

Rein Rannapiga
oleks ere. Igas teoses peitub m in
g i ere m om ent, m is resoneerub 
paljudes kuulajates. K indlasti m it
te kõikides, kui m itte  alati m inus, 
siis kelleski kindlasti.

Ig a  inim ene tahab väljendada  
oma mina. Igaüks teeb seda erine
val viisil. M ina väljendan ennast 
m uusikas, see on loom inguvajadus. 
Loom ing on alati inim lik, ei saa 
liigitada, et üks teeb seda enese 
m aksmapanekicvajadusest, teine m a
teriaalsest huvist, kolm as veenm is- 
soovist jne. Sõnalisi ahelaid ma 
endale ei loo. Iseg i pealkiri vaenus- 
tab, piirab. Kui teosel literatuurset 
nim e pole, tekib igaühel erinevaid  
assotsiatsioone. Ka on häid peal
kirju  kaunis vähe leida.

Ü ldiselt m eeldivad m ulle rohkem  
konkreetsed ühe ajastu, isegi ühe- 
kahe autori teosed. E sim est kava ei 
söandanud siiski nii rangelt koos
tada. Tu tvustasin  a lgul ennast pil
lile, publikule, ja ka Tartu kuula
jaskonda varem vähekuuldud vara

se klahv pillim uusikaga.
Kirjutad sa praegu palju?
Ma improviseerin pidevalt erine

vatel klahvpillidel. Praegu pean es
m aseks interpreeditegevust. Oma 
loom ingulise vajaduse saan rahul
dada improviseerides. On palju  
ideid, mida tahaks teha, aga sam al 
ajal see praegu ahendab. Püüan  
võim alikult kiirem ini edasi jõuda, 
uue asja väljam õtlem ine on huvita 
vam  kui kogu läbltu jäädvustam i
ne (lindistam ine, noodistam ine).

Kui kaugel on sinu uus plaat?
Juba kaks aastat on m ul võim a

lus om a sooloplaati teha, kuid ik 
ka ma viivitan  ja m õtlen, et ehk 
kuu aja pärast suudan seda pare
m ini teha, õigem ini ku i praegusel 
hetkel.

Tulevased plaanid?
M ul on vanem a orelim uusika  

noote, mida olen tasapisi aastatega  
kogunud. Tahaksin teha eraldi õh
tud kun i 18. sajandi itaalia m uusi
kast. Ja Frescobaldi on ka väga

huvitav. Iga l instrum endil tahan  
m ängida m uusikat, m is sellele pil
lile on loodud, m itte klaveril k la
vessiini kopeerida. Selle tõ ttu  m än
g iksin  ka 18/19. sajandi ülem ine
kuperioodi m uusikat haamer-klave- 
ril, m ida kahjuks N S V  Liidus pole. 
Sellest huvist kantuna andsin kord  
kontserdi m uusikam uuseum i pilli
del. Neid küll korrastati seks pu
huks, kuid siiski tõsiseid kontserdl- 
või lindistuspille neist enam seada 
ei anna.

Tahan väga m ängida klavessii- 
nim uusikat. Meil on aga vaid kaks 
suurt klavessiini, üks Filharmoo
nias, teine Raadiomajas. Väikseid 
klavessiine (nn. sp inette) on roh
kem  ja neid saab ka kergesti trans
portida. Kuid nendel saab m ängida  
siiski vaid vanem at m uusikat.
18. sa jandi heliloojad (Bach, Scar
la tti) vajavad suuremaid pille. Neid 
ei saa aga kasutada väiksem ates  
saalides, m ida nõuaks vana m uu
sika intiim sem  iseloom.

Tahan lähtuda sellest, kuidas 
m uusika kõlas omal ajal, im iteeri
da kõlavärve, oreliregistreid ja  
m ängum aneeri, et see oleks võim a
liku lt tõepärane. See ei välista  
em otsionaalset vabadust. Vana 
m uusika on kohutavalt ilus, ma  
naudin seda ja sellest ei saa kuna
g i küllalt. Ing lise  virginalistid  
avastasin  juba lapseeas ja  need 
m eeldisid m ulle hullupööra. M eeldi
vad üldse vokaalm eistrid, uus m uu
sika, s. t. see, m illes ise teotsen, 
siis rom antika (L isz t, Schubert, 
Skrjab in ), 20. sa jandist Messiaen, 
ja Cage.

H A R R Y  L IIV R A N D

Kuidas hästi korraldada
#  üht (suusa)võistlust ja selle 

tulemustest siis (loomuliku jätku
na) ka teistele, asjast huvitatud 
inimestele kiiresti teada anda?

Mida sain küsimuse esimesele 
poolele vastuse 20. ja 21. veebrua
ri pärastlõunal Emajõe plaaži suu- 
iaringidelt. Teisele poolele 21, ja
22. veebruari hommikul peahoone 
ja KKT-maja teadeteseinalt. V as
tuse sisse mahtusid Emajõe suusa
baasi avatud uksed, tudengisõbra- 
likud majaperemehed (enne teate- 
sõitu tuli mul kolm korda suuski- 
saapaid ümber vahetada — kuu 
peale ei saatnud mind keegi), pu
naste (naistele) ja siniste (m eeste
le) lippudega tähistatud suusara
jad, stopperid, võistlejakaartide ja 
muu vajalikuga varustatud kohtu- 
nikebrigaad. Ning veel trükimasin, 
arvuti ja nende kaasabil ühe õhtu 
ja hommikuga valminud võistlus- 
protokollid (12 eksemplari, ä 10 le
hekülge), kust peale esmavajaliku, 
tulemuste, sain teada, et kolmapäe
val puhus nõrk tuul, oli pilvine, 
külma 1°. Peakohtuniku ja -sekre
täri nimesid ma protokolli alt ei 
leidnud. Hiljem Mehis Kard (KKT
IV kursus) ütles: Mart Vaiksaar 
(KKT III kursus) ja Ruth Vähe- 
jaus (KKT I kursus). Spordiklubi 
instruktor Silvi Leet aitas trükki
da, oma «süüks» pidas Mehis seda, 
et ta enne võistlusi abistamisjõu- 
liste isikute seas tavalisem ast nõud
likumat häält tegi.

Ei usu, et mõne seniteadmata 
korraldamissaladuse välja ütlesin. 
Ei pretendeeri tõdemusega — täius
likkus (kogu oma keerukuses) =  
(lõppkokkuvõttes) iseenesestmõiste
tav lihtsus — ka enamale kui veel
kordsele jalgrattaleiutamisele. Aga 
kinnitust palju räägitud (massi) - 
spordi loomuliku, liialdusteta aren
damise võimalikkusesse sain küll.

Üks märkiminek (sellest oleks 
pidanud alustama) oli veel. Otse
kui hästikorraldatust ette aimates 
pani kahel päeval suusad alla 165 
mees- (neist 92! teatesõidus) ja 188 
(neist 72 filoloogi) naisvõistlejat.

Ja veel arvan seda, et oli üks 
päris võistlus. Rajal murti suuski, 
vahetuskoridoris kukuti, üks žurna- 
listide teatemeeskonna liige andis 
teate üle beljajevlikult ühel suusal.

M e h e d  10 km: I. Mart Tutev (KKT
II k.) 37.42; 2. Mehis Kard (KKT JV M  
38.ÕS; 9, Georg Ruuda (KKT Ш  
38.2*.

N ä i t e d  5 km: 1. Pille Paal (KKT 
t l l  k.) 20.15; 2. TÜna Lepp (KKT III k.> 
*1-08; 3. Maret Ratt (KKT IV k.) 22.14.

M e e s t e  t e a t e s õ i t  4X5 km: 1. 
Spordimed. os. 1 : 18.05; 2. KKT II k.
I : 18.30; 3. KKT III k. 1 : 21.29.

N a i s t e  t e a t e s õ i t  4X3 km: 1 
KKT IV k. 51.15; 2. spordimed. os. 56.45; 
3. arstit. 57.42.

V õ i s t k o n n a d :  1. Spordimed. os. 
*12 p.; 2. blol.-geograafiat. 206 p.; 3. fi
loloogiat. 199 p.; 4. arstit. 174 p.; 5. 
matemaatikat. 163 p.; 6. KKT II k. 
162 p.; 7. KKT IV k. 160 p.; 8. KKT
III k. 149 p.; 9. õigusteadusk. 121 p.; 
10. KKT I k. 99 p.; 11. füüsika-keemiat 
85 p.; 12. majandust. 78 p.; 13. žurna- 
listfkaos. 39 p.; 14. ajaloot. 30 p.; 15 
töötajad 27 p.

ф  VTK talvine mitmevõistlus
toimus Emajõe suusaringil ja Kull- 
mani kutsekoolis. Võisteldi suusa
tamises, laskmises ja käte kõverda
mises. Osa võtma olid tulnud 26 
mees- ja 29 naisvõistlejat (neist 13 
filoloogi).

Naistest tulid esimese kolme hul
ka Ene Viik (KKT III k.) 125 p.,

Koige r
kem, umbes kuus korda, allakirju-

Maret Pars (KKT III k.) 122 p., 
Koidu Kaljund (majandust. I k.) 
96 p.; meestest Mart Vaiksaar 
(KKT III k.) 135 p., Tõnu Jõesalu 
(KKT III k.) I l l  p., Sven Mäses 
(bioloogia II k.) 104 p. Võistkon
dadest tuli esimeseks bioloogia- 
geograafiat. 157,5 p., järgnesid fi
loloogiat. 111,5 p. ja KKT III k.
110,5 p.

ф  Ka korvpalliturniiri peakoh- 
tunikule on jagunud korraldamis- 
vaeva. Mängudega tuli kokku so
bitada Kääriku maraton ia naiste
päev, viimase järelpäeval ka läbi 
katuse saali jõudnud lumesulamis- 
vesi. Sensatsioonihuvilistele — ees
ti korvpalli tulevikulootused viga  
ei saanud, kukuti küll. Kõige roh
kem, 
tanu.

Hetkeseisuga on kuus tugevamat 
teada (KKT III, arstit., biol.-geo- 
graafiat., õppejõud, KKT II ja õi
gust.), nädalavahetusel nägi Kin
gissepa^ tänava võimlas nelja esi
mest finaalkohtumist.

M e h e d  I a l a g r u p p ;
KKT III—m aiandust 71 : 61 
KKT III—arstit. 76 :64
KKT I1I-KKT I 86 : 41
arstit.—majandust. 65 : 52 
majandust.—KKT I 110:35 
arstit.—KKT I »5 : 38

II a l a g r u p p :
blol.-geograafiat.—õppejõud 73 : 71 
biol.-geograafiat.—KKT IV 64 : 71 
blol.-geograafiat.—füüsika-

keemiat. 88 : 59 
õppe?õud—KKT IV 64 : 62
õppejõud—füüsika-keemiat. 66 : 37 
KKT IV—füüsika-keemiat. 69 : 59
III a l a g r u p p :
KKT II—õigusteaduskond 5 9:40  
KKT II—matemaatikat. 100 : 34
KKT II—žurnalistikaos. 76 : 68
KKT II—filoloogiat. 110:40
õigust.—matemaatikat. 61 : 58
õigust.—žurnalistikaos. 53 : 51
õigust.—filoloogiat. 67 : 29
õigust.—filoloogiat. 67 : 29
matemaatikat.—žurnalistikaos. 62 : 59 
žurnalistikaos.—filoloogiat. 77 : 33 
matemaatikat.—filoloogiat. 128 : 21 
F i n a a l t u r n i i r i  
öppe'öud—KKT II 6 6 :63
öope'öud—õlffust. 58 : 52
KKT II—arstit. 59 :3 7
bioloogia-geograafiat.—arstit. 65 : 53
Meestel, nagu tulemustest näha, 

oli asi lahtine viimaste kohtumis
teni. II alagrupis jäi KKT IV kur
sus «surnud ringiga» välja halve
ma üldise korvide suhte tõttu. Žur- 
nalistikaosakonna meeskonnal oli 
ka pärast kurba kaotust matemaati
kutele (vahepeal juhiti 15 punkti
ga) ja enne mängu juristidega veel 
võimalus.

Finaaliosa eel favoriite ennusta
da ei julgenud. Ehk pisut enam 
näis võimalusi olevat kolme «Ka
levi» duubelmeeskonna liikmega 
KKT II k. ja samuti päristegijaist 
koosneval III kursuse meeskonnal. 
Igatahes pinget ennustavalt oli 
lahtisi otsi kuipalju. Kas lisab II 
kursus oma füüsilistele eeldustele 
ka enam mängutarkust? Ja vastu
pidi, kas suudavad «vanad kalad» 
(pean silm as kõiki ülejäänud 
võistkondi) olemasoleva jõu piires 
ratio eelist ära kasutada? Midagi 
avamängudest selgus (bioloogide- 
geograafide ja õppejõudude edu!) 
enam jäi järgnevate selgitada.

Naiskonnad lahendasid asja liht
samalt. Mängiti vaid I alagrupis: 
õppejõud — KKT II 44:42, KKT
II — žurnalistikaos. 72:4. Mänguta 
said edasi filoloogia- (II alagru
pist) ja bioloogia-geograafiatea- 
duskond (III alagrupist). Loobusid

KIRI * KIRI

Järg „Edasis“ ilmunule
(Vt. «Edasi» nr. 49 k.a.)

«Tarkusehammastes» kirjutas žur- 
nalistikaosakonna IV kursuse üli
õpilane Priit Jõgi, et Vellavere ko
mandant leidis paberi tähtsama 
olevat inimesest. Teaduskonna 
spordipäeva ettevalmistamiseks ei 
pääsenud üliõpilased Vellavere puh
kebaasi hilisõhtul sisse, sest luba 
kehtis alles järgmisest päevast.

Artikkel ajendas oma mõtteid 
kirja panema ajaloo III kursuse 
üliõpilast Reet Varest. Nende kur
sus veetnud Vellaveres toreda nä

dala. Selle aja sees ei tekkinud 
neil komandandiga kordagi arusaa
matusi, küll aga matemaatika- ja 
füüsika-keemiateaduskonna suusa- 
päevalistega. Neil olnud luba ka
sutada vaid söögituba ja kõõki, sel
lest hoolimata kiputud teistessegi 
ruumidesse. Segatud kogunisti 
loenguid. Kirja autor arvab: «Vae
valt et ahjukütjad olid endale ees
märgiks seadnud terve öö enne 
suusapäeva kangelaslikult köögis 
istuda. Magamistubadesse lubasid 
neil ju polnud. Asi pole mitte nii

võrd paberis. Oluline on ka ruu« 
mide puhtus ja kord.»

Küllap on ka. Sedapuhku oleme 
jõudnud (mas) kevadesse, suusad 
jäävad tulevasse talve. Et filoloo
gidel Vellavere suusapäevadega 
teist aastat äpardused, ei oska toi- 
metuski enam muud soovitada, kui 
organiseerijail arusaamatuste ära
hoidmiseks pedantlikult täpne stse
naarium koostada, ette ära mängi
da kõikvõimalikud juhtumid. Puh
kebaasi ruumide korrashoidmine 
peaks olema iseenesestmõistetav.

«Minu laul —  kõigi laul»
4. aprillil ülikooli aulas alguse

ga kell 18 toimuva Iaulukonkursi 
eesmärgiks on saada võimalikult 
rohkem omaloomingut, ergutada 
sellega veelgi enam tegelema. Lau
lude teemaks on üliõpilaselu, kon
kursi deviisiks «Minu laul — kõigi 
laul!». Muidugi võib konkursil esi
tada ka mitteomaloomingulisi lau
le.

Laulukonkursi korraldajad, TRÜ 
ametiühingu- ja komsomolikomitee 
ning TRU klubi, on välja pannud 
hulgaliselt auhindu — peapreemia 
(100 rbl.) saab see omaloomingu
line laul, mille viis, sõnad ja esitus 
on žürii kõrge hinnangu pälvinud. 
Autoriteks või esitajateks võivad 
olla üksikisikud või kollektiivid, 
statsionaarsed üliõpilased või kaug

õppijad, üliõpilased ka teistest 
kõrgkoolidest.

Konkursil ülesastujad peavad 
endast teatama TRU klubisse või 
komsomolikomiteesse ja esitama 
laulutekstid hiljemalt 31. märtsiks. 
Lisatud olgu andmed nii endast kui 
ka lauluviiside ja sõnade autoritest. 
Täpsemalt vt. 7. märtsi ajalehest.

Konkursil esinejatele on proov 
aulas 2. aprillil kell 19.

KLUBI Ü R IT U S E D

LENINORADI MNT. 25 KOHVIKUS 
Laupäeval, 22. märtsil kell 20 SUUR 

KEVADPIDU.
Pühapäeval, 23. märtsil kell 20 PUH

KEÕHTU.
LENINGRADI MNT. 27 KOHVIKUS 
Teisipäeval, 25. märtsil kell 19 ühe- 

meheõhtu SULEV NÕMMIKUGA.

KKT I k., arsti-, õigus-, ajaloo- ja 
matemaatikateaduskonnad. Spordi- 
meditsiiniosakond, KKT III kursus 
ja majandusteaduskond pääsesid 
finaali eelmängudeta.

F l n a a l t n m i i r t  
majandust.— bioloogia-geograaHat.

59 i 22
õppejõud—filoloogiat. 62 ; 26
Praeguseks mängib edasi 5 nais

konda, spordimeditsiini osakond 
loobus. Lisan mängude kava, sest 
vaatama lastakse ka sel reedel-lau- 
päeval-pühapäeval.
R e e d e l ,  21. m ä r t s i l

18.00 fllol. —majand. N
18.45 bio-geo —õppejõud N

L a u p ä e v a l ,  22. m ä r t s i l
15.00 KKT III—õppejõud N
16.00 arstit. —õigust. M
17.00 KKT III—majand. N
18.00 KKT III—õppejõud M

19.00 bio-geo —fflof. N
20.00 bio-geo —KKT II M 

P ü h a p ä e v a l ,  22. m ä r t s i l ,
11.00 KKT III—bio-geo N
12.00 KKT III—fllol. . N
13.00 õigust, -b io -g e o  M
14.00 arstit. —õpppejõud M
15.00 KKT III—KKT II M

ф  Spartakiaaditabel on kuue 
mittekehakultuuri teaduskonna juh
timisel hetkel järgmine: 1. bioloo
gia-geograafiat. 107 p., 2. filoloo
giat. 91 p., 3.—4. majandust ja ma
temaatikat. 77 p., 5.—6. spordimed. 
osak. ja arstit. 70 p., 7. KKT II k. 
65 p., 8. füüsika-keemiat. 58 p.,
9. õigust. 55 p., 10. KKT IV k. 
52 p., 11. töötajad 49 p., 12. KKT
III k. 46 p., 13,— 14. KKT I ja žur
nalistikaos. 36 p., 15. ajaloot. 17 p.

PRIIT JÕGI

LUTSI. . .
(A lg u s 2. lk .)

N üüd on M erdzene kandis Lips- 
kised, B ulsid  ja m uu elanikkond  
vähenenud. Jänis L ipskis suri 27. 
veebruaril 1979 Ludza— Riia ron
gis. Kui tema tütar S ilv ija  Lipska  
lõpetab Riia kõrgkooli, ei jää ta 
M šrdzenesse, Jänise vanem  vend' 
elab Riias, nagu m itm ed teised  
Lipskised. Jäzeps Buls, kes on ju 
ba pensionil, elab Talsis, Jäsepi 
õde Riias, kuhu üldse on koondu
nud hulk lu tsi eestlaste järglasi 
Bulside, H ärmade (G erm ovite), 
Jakim enkode, L ipskiste, M ekšide jt. 
suguvõsadest.

PA U LO P R IIT  V O O LAIN E

VENIA LEGE NDI
Neljapäeval, 27. märtsil kell 8.15 

toimub Vanemuise 46 suures audi' 
tooriumis filosoofia kateedri dot
sendi kt. PAUL KENKMANNI 
v e n i a  l e g e n d i  loeng dotsen
di kutse taotlemiseks teemal «Ühis
kondliku teadvuse struktuur».

A R S T I T E A D U S K O N N A  
ÜTÜ KON VER EN TS

toimub 27. ja 28. märtsil. Istungite al
gus 27. märtsil kell 16 ja 28. märtsil 
kell 12 sektsioonidele ettenähtud ruu
mides. Lõpp-plenaarlstung toimub 28. 
märtsil kell 18 O. Lutsu tn. 2 auditoo
riumis ja konverentsi lõpetamine kell 20 
Leningradi mnt. 27 kohvikus. Sektsioo
nide istungite toim um iskoha kohta saab 
informatsiooni kõikidelt rlnglvanematelt^

uudis 0 sport о uudis

*  Kääriku suusamängudel (peeti tänavu kõrgkoolidevahelisena) päris üld- 
võldu TRÜ. Külalised Moskva ja Vilniuse RÜ-st jäid vastavalt teiseks ja nel
jandaks. Tartlastest olid võidukad Pille Paal (naiste 10 km) ja mõlemad teate- 
võlstkonnad. Moskvalane V. Ušakov võitis meeste 20 km.

% Talispartaklaadil Vana-Otepääl võistlesid omavahel kõrgkoolide õppejõud- 
teenistujad. Võitis TRÜ TPI ja TPedI ees. Ülikooli võlstlejaist olid parimad 
Marju Pedaste naiste 5 km ja Peeter Paris meeste 10 km. Lisaks võideti vete
ranide kombineeritud teatesõit, naiste 3x3  ja meeste 4X5 km.

II liiga võrkpalllturniiril võitis ülikooli meeskond Paidet 3 : 2, kaotas aga 
sama tulemusega EPA-le ja Võrule. Saagu siinkohal parandatud ka eelmisse 
ajalehte eksikombel sattunud viga. ö ig e  on, et TRÜ võitis EPA-t ja Paidet 
3 : 0 ,  Tammiku kaevandust 3 : 1 ning kaotas Võrule 1 : 3.

4= Lõppesid kõrgkoolide meistrivõistlused ujumises. Võistkondlikult võitis TRÜ 
TPedI ja TPI ees. Meie ülikooli sportlased said 16 esikohta. Edukaim ujuja oli 
Kalle Liivamägi (TRÜ) viie esikohaga.

Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi 22. 
aastapäeva konverents ja sellele järg
nev meelelahutuslik programm tolmu
vad laupäeval, 22 märtsil kell 14. Koh
tume EPA klubis (Burdenko 6).

TRÜ A U L A S
Reedel, 21. märtsil kell 20 P. Mägi 

kammerorkestri kontsert. Kavas: A. Vi
valdi F. Carulll, J. S. Bachi, J. C. Ba- 
chl, T. Albinoni, G. Telemanni looming.

Pääsmed müügil üks tund enne kont
serdi algust TRÜ peahoones.

Kallis Piret!
Tunneme Sulle kaasa kalli

i s a
Karl Reediksaare surma 
puhul

matemaatika II kursus

Toimetaja V. SOOTAK

Ajalehe «TRÜ» toim etuse aadress: 202400 T artu, Ülikooli t. 18, TRÜ, ruum  302, tel. 341-21/253. Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. Tartu ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri hind 2 kop.
_  Tellim. nr. 1214. MB-01474.

I  K U # ' ( ТаРтУ Рийклик Юликоол» («Тартуский государственный университет»). Орган парткома, ректората, комитета JIKCM и профкома Тартуского государственного университета, г. Тарту-'
Эстонской ССР.
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Nr. 10 (1220) Reedel, 28. märtsil 1980 XXXII aastakäik

reedest reedeni

Pidev, aina kiirenev lähenemine 
murdejoonele. Oodatuni jõudmine? 
Muidugi! Aga ka . . .  enam ei saa 
kanda  üliõpilasmütsi. Saab vaid 
kanda noore spetsialisti vastu tust 
ja  au. Palju  on selgeks saanud? 
Eks ikka! Eriti aga  see, k u i  p a l 
j u  on veel selgeks saamata. See 
on aeg enne kõrgkoolidiplomit. 
Oks lõpp saab siin uue alguseks.

See nädal lõpetab töölesuunamis- 
koosolekud ülikoolis. Kõik pidid 
leidma selle oma koha, milleni eel
nenud kõrgkooliaastatega alus p an 
dud. Edasine näitab, kas leiti (see 
õigeim ja võib-olla ainus) või tu 
leb veel otsida. Igal juhul oli vaja 
arves tada ka reaalsete võimaluste 
ja  vajadustega.

Kõige enne pandi paigale a rs ti
teaduskonna lõpetajad, keda on 
kokku 267. 12. märtsil seisid suu- 
namiskomisjoni ees ravi-, spordi
meditsiini-, pediaatria- ja  stomato
loogiaosakonna lõpetajad. (Far- 
matseutide saa tus t  polnud veel loo 
kirjutamise ajal otsustatud.) Üli
kooli juurde ametisse jääb 10, kas 
mõne kateedri või ÜMPI juurde, 
nag u  teaduskonna komsomolisekre
tä r  Oleg Sevtšuk (patoloogilise 
anatoomia kateeder) ja  Ants Lõh
mus (spordimeditsiini ja ravikeha- 
kultuuri kateeder). Ka Tartu  Klii
niline Haigla sai värsket täiendust. 
Rajoonidest said rohkem Põlva, 
Kohtla-Järve, Viljandi, Pärnu. Ü s
na mitme noore arsti esimeseks töö

kohaks on Tall inna kiirabijaam. 
Tallinna suunatuid on rohkesti ka 
änu vastavatud kiirabihaiglale ja  

.astehaiglale.
Kokkuvõtteks nimetas dekaan 

prof. Lembit Allikmets, et puudus 
on ikka pediaatritest ja farmatseu- 
tidest, raviarste üldiselt piisab. 
Aga näiteks stomatolooge ja  pe
diaatreid on Tartu  linna peale küll 
liiga palju (põhjuseks meedikutest 
üliõpilasabielupaarid).

24. märtsil olid komisjoni ees fi
loloogid ja  ajalooteaduskonna lõ
petajad. Ajaloolasi on tänavu  27, 
neist 12 hakkab sügisest kooliõpe- 
tajaleiba sööma: Tartu 10. keskkoo
lis Sirje Allik, Jõgeval Alla Tamm, 
Saaremaal saarlane Maret Gladko
va. Ka muuseumidesse läheb noori 
jõude Eva Kaidla, Mihkel Leetmaa, 
lvi V ahtra  näol. Lõpetajate hulgas 
on veel 4 arhiivitöötajat. Ülejää
nud hakkavad tööle mitmel pool, 
nagu  eriplaani alusel õppinud Olev 
Tensing ülikooli filosoofia kateed
ris ja  Lenini-nimelise stipendiumi 
saaja  Karin Lippus TA Ajaloo 
Instituudis .

Defektolooge on 24 ja nad kõik 
hakkavad oma erialal tööle (eriin
ternaatkoolis, üldhariduskoolide lo- 
gopeedilised ja  tasandusklassid) .

Psühholoogidiplomit üritab s a a 
da 25 inimest. Vajadus nende jä re 
le on pidevalt kasvanud, ka eri 
ametkondade poolest on nõudjate 
rida kirju. Suur osa hakkab tööle 
tööstusettevõtetee. Neist parim 
Smuuli-nimelise stipendiumi saa ja  
Ene Talvist m äära ti psühholoogina 
ametisse Tartu  Ehitustrusti . Üli

kooli loogika ja psühholoogia ka
teedrisse jääb Aleksander Pulver. 
Mare Pappel läheb TPedl-sse, Au
gust Sarap TA Ajaloo Instituudi 
töö ja vaba aja sotsioloogia sek
torisse.

Ajalooteaduskonna dekaan dots. 
Allan Liimi arvates läks tänavu 
töölesuunamine ladusalt , sest enne 
olid suure töö ära  teinud kursuse
juhendajad.

25. märtsil tuli teha valik bio- 
loogia-geograafiateaduskonna lõpe- 
tajail ja  kehakultuurlaste!. Viima
seid on 46. Põhiline osa hakkab 
tööle treenereina mitmeis paigus 
üle vabariigi. Aga Tarmo Kajandi 
näiteks jääb sportmängude kateed
risse õpetajaks, Ivar Valgest saab 
TRÜ spordiklubi juhataja  (spordi
klubisse läheb ka kaks uut treene
rit) ,  lvi Kree ja Astrid Neemlaid on 
m äära tud metoodik-instruktoreiks 
olümpiapurjespordikeskusse. Rõõ
mustada võib veel spordihuvilisi 
Tõrvas: Marian ja Ivar Hanvere 
täidavad seni tä i tm ata  treeneriko- 
had. On tulevasi kehalise kasvatuse 
õpetajaid. Tartu  9. • keskkooli on 
oodata neist kahte. Ka siin on kaua 
kohad vakantsed seisnud. Tartlasi 
on teisigi.

Kehakultuuriteaduskonna dekaan 
prof. Atko Viru ütles, et rahvas oli 
orienteerunud võimalustele, see
tõttu suunamisel loodetavasti eba
meeldivaid üllatusi ei olnud.

Niisiis, kevadine, aina kiirenev 
lähenemine ühele otsustavaimale 
murdejoonele. Sellest saab alguse 
kõrgharidusega spetsialist.

Se lles lehes
Meil komsomolis — 2. lk. 
Vene keele olümpiaad —
2 lk.
Rahvakontroll — T. Ho
rnets, 3. lk.

Ehitusveerud — 3. lk.

Arvamusi Eesti viimasest 
filmist — 3. ja  4. lk.
Üliõpilassport — 4. lk.

NMitagifiatsieonis parimad 
majandus- la arstiteaduskond

ASSE KOOK

Venia legendi
Neljapäeval, 3. aprillil kell 8.15 

peab keemiahoone ringauditooriu
mis NLKP ajaloo kateedri dots. kt. 
NIKOLAI ŠEVTŠUK venia legendi 
loengu dotsendi kutse taotlemiseks 
teemal «Leninlik kooperatsiooni- 
plaan  ja selle elluviimine».

Neljapäeval, 3. aprillil kell 14.15 
peab filosoofia kateedri dotsendi 
kt. ÜLO MATJUS ühiskonnateadus

te majas aud. 212 dotsendi kutse 
taotlemiseks loengu «Inimeste et
nilise ühtekuuluvuse ajaloolised 
vormid»-

Tänukiri 
füüsikutele ,

Rektor prof. A. Koobile saatis tä 
nukirja Astrofüüsika ja Atmosfää
rifüüsika Instituudi (AAI) direktor 
V. Unt. AAI kosmiliste uurimiste

o sak o n n a , koostöös ülikooliga tõs
tetakse esile füüsika-keemiateadus
konna teadlasi P. KARDI, K.-S. 
REBAST, L. TUVIKEST, A. OTSA 
ja  E. MÕTTUST. Hinnatakse nen
de igakülgset abi mitmete problee
mide lahendamisel, panust kaadri 
ettevalmistamisel, kvalifikatsiooni 
tõstmisel ja  uurimisprobleemide ko
ordineerimisel. Koos tänukir jaga  
saabusid ülikooli ka raam atud  ni
metatutele edasiandmiseks.

Käesolev aas ta  on rikas mitmete 
oluliste poliitiliste sündmuste poo
lest: veebruaris toimusid valimised, 
aprillis tähistame V. I. Lenini 110. 
sünniaastapäeva, mais võidu 35. 
aastapäeva, edasi tulevad vabarii
gi 40. ja  ELKNÜ 60. aastapäev. 
Kõik see seab parteiorganisatsioo
nide ette pingelised ülesanded ka 
näitagitatsiooni vallas.

EKP TRU komitee nä itagita ts i
ooni (NA) komisjonil on saanud 
tavaks korraldada pidevaid üle
vaatusi suuremate tähtpäevade 
künnisel. Viimane taoline ülevaatus 
toimus veebruaris, järgmine on 
planeeritud aprilli, vahetult enne 
V. I. Lenini sünniaastapäeva.

Veebruarikuu ülevaatus ja  näit
agitatsiooni olukorra analüüs NA 
komisjoni koosolekutel ( iga  kuu 
koosolekutest võtavad osa kõigi 
teaduskondade esindajad) veena
vad selles, et näitagitatsioonis on 
ülikoolis nii teatud saavutusi kui 
ka olulisi reserve. Mitmetes lõiku
des (fotomaterjalide kasutamine, 
töö ühiselamutes jms.) on tegevust 
va ja  intensiivistada. Põhiliselt sa
masugusele järeldusele jõudis ka 
EKP TRÜ komitee, kes aru tas  näit

agitatsiooni olukorda oma koos
olekul 10. märtsil.  Komisjoni üks
meelse h innangu põhjal tunnistati  
veebruarikuu tulemuste põhjal õp
pehoonetest parimaks m ajandus
teaduskonna hoone Nooruse täna
val ja  ühiselamutest ars titeadus
konna ühiselamu Leningradi mnt. 
Märgiti, et näiteks matemaatika
teaduskonna parteiorganisatsioonil 
on veel palju võimalusi oma tööd 
õpperuumide kujundamisel paran 
dada. Kriitilise h innagu pälvis ka 
ühiselamu Tiigi t. 14 (õigus- ja  
matemaatikateaduskond). Osa va
jakajäämisi oli t ingitud objektiiv
setest põhjustest . Nii näiteks ilmu
vad tähtpäevadega seotud plakatid 
müügile alles vahetult tähtpäeva 
eel ning tihti ei jätkugi neid. Kuid 
niisugused objektiivsed raskused 
ei õigusta sugugi kõiki puudujää
ke.

Aprilli lõpus teeme kokkuvõtteid 
järjekordsest etapist. Loodetavasti 
võime siis tähele panna  nii sisuli
selt kui ka kujunduslikult paremat 
näitmaterjali .

ANDRUS PORK,
EKP TRÜ komitee näitagitatsiooni 

komisjoni esimees

Tudengibuss hakkab liikuma
Nüüd on asi niikaugel, et tudengibuss voib käiku minna. Esi

mene sõit on 5.—6. aprill. Kord on selline, et eelneval kolma
päeval (esmakordselt 2. aprillil) tuleb bussijaama kassast osta 
edasi-tagasipilet (hind koos eelmüügihinnaga 3.90 — üliõpilas
pileti esitamisel) kella 16—18 vahel (ükskõik millisest kassast) .  
Päras t  kella 18 müüakse vabad kohad teistele soovijatele. Buss 
väljub Tartust laupäeviti kell 14.40 ja Tallinnast pühapäeviti 
kell 19.45. Autobussis on kohti 42. Head sõitu!

TRÜ ametiühingukomitee

ш а ш ш

Lenin ja korgkool

Leninist õpilasena, tema silma
pais tvast andekusest ja  töökusest, 
kõrgeimatest hinnetest jms. on pal
ju kir jutatud. Tulevase revolutsioo- 
nijuhi üliõpilaspõlvest teatakse v ä 
hem. Küllap on põhjuseks selle lü- 
hiduski.

Lenin asus õppima Kaasani üli
kooli õigusteaduskonda, pidades 
ühiskonnateaduste omandamist re
volutsioonilise tegevuse jaoks kõi
ge vajalikumaks: «Nüüd on niisu
gune aeg, on vaja  õppida õ igustea
dusi ja  poliitökonoomiat.» Alles 
paar kuud tagas i hukatud tsaari- 
tapja  venda ei võetud kõrgkooli 
avasüli vastu. Immatrikuleerimine 
toimus alles päras t  hiilgava iseloo
mustuse saamist keskkooliõpingute 
kohta. Kaasani ülikooli üliõpilaste 
tähestikulises nimestikus 1887/88. 
õppeaasta kohta on kirjas: «234. 
Ульянов Владимир Ильин. Симбир. 
гимн, с золот. мед., с. действ, стат. 
советн., правосл., род. 10 апр. 1870 
г. в г. Симбирске. Поступ. 13 авг. 
87 г.» — seega kuulus üliõpilas
konda Uljanov, Vladimir Ilja poeg, 
Simbirski gümnaasiumi kuldmeda
liga lõpetanu, tegevriiginõuniku

L E N IN IS T
Ja

L E N IN IG A  
1870—1980

poeg, õigeusuline, sündinud 10. ap
rillil 1870. aastal Simbirskis ja üli
kooli astunud 13. augustil 1887. 
aastal (kuupäevad on vana kalend
ri jä rg i) .

Nimekiri on publitseeritud õppe
aasta  alguse seisuga. Seetõttu ei 
ka jas tu  siin, et Lenini õppeaeg väl
tas  vaid mõne kuu. Detsembri al
gul haarasid  Kaasani ülikooli ra 
hutused, milles si lmatorkava aktiiv
susega osales ka üliõpilane Ulja
nov. Protestiks rakendatud repres
sioonide vastu esitas ta 5. detsemb
ril rektorile avalduse: «Kuivõrd ma 
ei pea võimalikuks praegustes üli
koolielu tingimustes jä tka ta  oma 
õpinguid ülikoolis, on mul au pa
luda Teie Ekstsellentsi teha vastav  
korraldus minu kustutamiseks Kei
serliku Kaasani Ülikooli üliõpilaste 
nimestikust.» Jä rgnes  areteerimine, 
Kaasanist väljasaatmine, keeld jä t 
kata  õppimist statsionaarselt,  «en
dise üliõpilase» leivateenimine tun 
niandjana. Saamaks kõrgkoolidip
lomit, töötas Lenin iseseisvalt läbi 
kogu õppematerjali , kulutades sel
leks poolteist aas ta t  ning lõpetades 
ülikoolikursuse eksternina — ühe

aegselt nelja aasta  eest õppima 
asunud kursusekaaslastega. Diplo
mi sai ta  Peterburi ülikoolist.

Kuigi üliõpilasaeg oli Lenini 
enda elus lühike, hõlmab kõrgkool, 
üliõpilaskond tema teooriapärandis 
ning praktil ises poliitilises tegevu
ses märkimisväärse koha. Lenini 
teoste 55-köitelise venekeelse välja
ande aineregister näitab, et ligi
kaudu pooled köiteist sisaldavad 
selleteemalist materjali.

Lenini ideed ja tegevus seoses 
üliõpilaste osaga revolutsioonieelse 
Venemaa ühiskondlikus elus ei kuu
lu ainult ajaloole. Olukorras, kus 
nüüdisaja Lääne üliõpilaskond koos 
intelligentsi teiste osadega annab 
tõhusat lisa revolutsioonijõududele, 
on aktuaalne Lenini poolt põhjen
datud lähenemine üliõpilaskonna 
sotsiaalsele olemusele n ing vahe
korrale töölisklassiga. «Üliõpilas
kond ei oleks see, mis ta  on, kui 
tema poliitiline rühmitumine ei vas
taks kogu ühiskonna poliitilisele 
rühmitumisele, «vastaks» mitte üli- 
õpilas- ja ühiskondlike rühmade 
täieliku proportsionaalsuse mõttes, 
nende jõu ja suunatuse poolest, 
vaid selles mõttes, et üliõpilaskon
nas esinevad para tam atult ja  välti
matult need rühmad, mis on ühis
konnas.» — niisugune on üliõpilas
konna koosseisu h innang Lenini 
esimeses otseselt üliõpilasproblee- 
midele pühendatud suuremas a r
tiklis, mis ilmus 1903. aastal Vene
maalt emigreerunud revolutsiooni- 
meelsete üliõpilaste ajalehes «Stu

dent».
Äärmiselt mitmekülgne on Leni

ni juhtiv tegevus Nõukogude kõrg
hariduse väljakujundamisel Ok- 
toobri-järgsel ajal. Tsaariajal te
gutsenud kõrgkoolide ümberkorral
damine ja uute ülikoolide asutam i
ne, suhtumine vana kooli õppejõu
dudesse ja teadlastesse, kõrghari
duse lähendamine elule, uue harit
laskonna loomine töötavaist kihti
dest pärit noortele kõrghariduse 
andmisega — need ja veel paljud 
teised probleemid olid Lenini isik
liku tähelepanu all. Teoreetilised 
seisukohad, poleemika ideeliste ja 
poliitiliste vastastega, samuti kui 
ettevõetud praktiliste sammude a ja 
looline koht on andnud ainet juba 
nii paljudeks uurimusteks, et käes
olevas ülevaates midagi kokku
võtlikku öelda oleks võimatu. Osu
tame vaid ühele — missuguse täh t
suse andis Lenin kõrghariduse 
arendamisele noore Nõukogude rii
gi sotsiaalses poliitikas.

Iseloomulik kõnealusele perioo
dile on, et ka Kodusõja ajal, mil 
ressurssidenappust pole millegagi 
võrrelda, seatakse kõrgkoolide ning 
teaduse vajaduste rahuldamine koos 
operatiivsusega nende küsimuste 
otsustamisel kõrgemale kõigist 
muudest kaalutlustest. K õrghariiu- 
se ja teaduse eelistamine avaldus 
sõna otseses mõttes igas asjas: õp
pe- ja  teadustööks tarvilike ruumi
de muretsemises, teadustöötajate 
olmetingimuste hoidmises loome

tööks vajalikul tasemel, välisvaluu
ta eraldamises teadusaparatuuri 
soetamiseks, hoolitsuses üliõpilas- 
ühiselamute eest jne. Loetlesime 
vaid neid küsimusi, mille kohta on 
olemas dokumendid Lenini kordu
vast isiklikust sekkumisest; tema 
poolt e ttevalmistatud otsuseid ja 
direktiive ning üldisemaid suuna- 
andmisi on muidugi palju enam.

Kaasaegsetes ei kutsunud lenin
lik kõrgkoolipoliitika kaugeltki esi
le vaid nõusolekut ja heakskiitu. 
A. Lunatšarski kõneleb: «Meile 
heidetakse sageli ette, et me pööra
sime kõrgkoolidele liiga suurt tähe
lepanu, kuid see tulenes suurel 
määral otsestest direktiividest, mi
da andis veel Vladimir Iljitš. Oli 
vaja erakorraliselt,  võimalikult 
kiiresti — oodata sellega ei sa a 
nud — hoolt kanda, et algaks töö- 
lis- ja maanoorsoo ettevalmistami
ne, kes oleks hästi välja õpetatud 
ja  võiks võtta oma tugevatesse kä
tesse kogu riigiasja. Vaid siis, 
rääkis Vladimir Iljitš, võib kindlalt 
öelda, et see, mida otsustatakse 
nõukogude kongressidel, partei
kongressidel, tõepoolest ellu viiak
se.»

Kui kõneleme meie kõrgkooli t ä 
nasest päevast või perspektiividest, 
ei või unustada, et alused nii ühe
le kui teisele on pandud Lenini 
juhtmõtteis ning nende elluviimi
ses tema enda algatusel.

PAUL KENKMANN



MEIL. KOMSOMOLIS
KÕIGILE ÜLIKOOLI KOMMUNISTLIKELE 
NOORTELE, KOGU ÜLIÕPILASPERELE!

Jätkates sõjajärgsetel taastamistöödel ülikooli ja Tartu linna objek
tidel rajatud kuulsusrikkaid tõötraditsioone, esimeste uudismaalaste 
entusiasmi ja malevasuvede kogemusi, otsustas ülikooli komsomoliko- 
mitee 25. märtsil k.a. võtta tulekahjus kannatada saanud T R Ü  k l u 
b i  t a a s t a m i n e  o m a  š e f l u s e  a l l a  j a  k u u l u t a d a  s e e  
ü l i k o o l i  k o m s o m o l i  l ö ö k o b j e k t i k s .

Iga üliõpilane, kommunistlik noor — Sind ootab ülikooli klubi ehi
tus. Meie ühine eesmärk — 1. septembril 1980 õppeaasta avapidu üli
kooli klubis.

ELKNÜ TRÜ komitee 
P.S. Kogu informatsioon edaspidi teaduskondade komsomolisekretäri

delt.

Olümpiakülas
12. märtsil toimus Moskvas ULKNÜ Keskkomitee ja «Sputniku» 

korraldatud olümpianõupidamine. Eesti delegatsiooni juhtis ELKNÜ 
Keskkomitee sekretär T. Tromp, ülikoolist osalesid meie olümpiakomi
tee aseesimees vanemõpetaja Mall Tamm ja komsomolikomitee sekre
tä r  Madis Kallion.

Olümpiaprobleemidest kõnelesid organiseerimiskomitee '«Olümpia 
80» esimees, NSVL Ministri te Nõukogu esimehe asetäitja I. Novikov, 
ÜLKNÜ Keskkomitee esimene sekretär B. Pastuhhov jt. Tallinna 
olümpiaettevalmistusi tu tvustas  kokkutulnuile T. Tromp. Moskva 
olümpiakülla tehti ekskursioon.

Keda huvitab
suvine Jakuutia, otsigu sidet Aleksandr Gusiga. Tema hakkab juhtima 
EÜE-80 Jakuutia  rühma. Komandör on komsomolikomitees teisipäeviti 
ja  neljapäeviti kl. 14— 16.

16.—22. märtsini käisid Aleksandr Gus ja Valev P la to  Jakuutias 
töölepingut sõlmimas. Leivaisaks saab Nerjungri «Gresstroi» I Ehitus- 
ja  Montaaživalitsus. Lepingu järgi tuleb betoneerida tänavaid, ehitada 
kauplust ja juurviljahoidlat, heakorrastada kooli, sööklat ja  laste
aeda — ühtekokku 254 000 rubla eest.

Samas rajoonis hakkab tööle 1200 tudengit tervest Liidust. Põhju
seks on NLKP XXV kongressi otsus, mis näeb ette kiirendada Lõuna- 
Jakuutia  söepiirkonna arendamist.

Seega ootab suvel löökehitus. Väärikas ettevõtmine nõuab, et kokku 
pandaks ka hea rühm.

Töö on raske. Rohkem on vaja meesterahvaid. Abiks on hea tehnika. 
Töö- ja elupaigaks saab Serebrennõi Bori küla. Suveks saab tuden
gite tarvis ka m aja valmis. Et aga  küla on alles väljaehitamisel, siis 
on oodatud kunstnikukäega inimesed. Siingi saab appi tulla ja  end 
jäädvustada.

Suvine kodu on Eestimaalt kaheksa ja pool tuhat kilomeetrit eemal. 
Lennureisi üks ots maksab 188 rubla. Sõidu sinna ja tagas i  tasub 
firma. Sõit on seega nagu preemia.

Keda huvitab töine Jakuutia, täitku perfo.
REET RIHVK

ф  Eelmisel reedel kella 14 pai
ku. Madis Kallion trepist alla tõ ta 
tes: «Varje, meil on külalised, tu 
leme teile ka.»

Kell 16 Jüri Trei, Ülo Emmus ja  
Madis Kallion toimetuse uksest sis
se astudes: «Tere, siin me nüüd siis 
oleme.»

Kõik kolm tulijat on kõrgkoolide 
komsomolisekretärid.

*

Madis: Teiste kõrgkoolide noorte 
tegevusest teame veel päris vähe. 
Hiljuti Viitna seminarlaagris  tegi
gi ülikool ettepaneku, et sekretärid 
peaksid omavahel tihedamini kok
ku saama. Mitte ainult suurürituste 
ajal. Esimesest kahepäevasest koh
tumisest võtsid peale nimetatute 
osa Ove Korjus (TPedI komsomoli
sekretär) ja  Jüri Roos (EPA ase
sekretär) , tu lemata jäi TPI esin
daja.
Jüri (TRK komsomolisekretär 1976. 
aastast,  lõpetas õpingud tänavu ke
vadel laulu erialal, lisaks p raegu
sele põhitööle ei jä ta  hooletusse 
õpitut — laulab ka «Estonias»): 
Üliõpilasena oli sada asja ajada, 
nüüd on a jaga  pisut lahedam. Sel
listeks kokkusaamisteks lihtsalt tu 
leb aega teha. Nüüd võimegi pisut 
iseennast kiita, et siia sõitsime. 
Mulle kangesti meeldib ülikooli 
hõng. Iga  kord, kui siia sisse as 
tun, tõmban kopsud õhku täis.

Ülo (ERKI sekretär 1978. aastast,  
lõpetas samuti sel kevadel oma 
õpingud ERKI-st suunatuna Leip
zigi Kõrgemas Graafika ja R aam a
tukunsti Koolis, lisaks põhitööle 
graafika kateedri õppejõud ja 
Kunstnike Liidu noortekoondise bü
roo liige): Ülikooliga tutvusin nii 
põhjalikult küll esimest korda. Käi
sime rektori vastuvõtul, vaatasime 
muinasteaduse muuseumi, kartse
rit, aulat.

Päevaprobleemid? Aprill on näi
teks väga kiire. Kunstinädala r a a 
mes propageerime oma õppeasu
tust, eriti maanoorte seas, sealt on

Üheskoos
ju hoopis vähem instituuti õppima 
tulijaid. Peame loenguid, korra lda
me näitusi.
Jüri: Meie propagandaürituseks on 
laste- ja  noorsoo muusikanädal. 
Ülo: Niisugust kultuurikooli, nagu 
meie oleme, kasutatakse (isegi 
liialt) ühiskondlikuks tööks. Teine
kord ei tea enam, kellele peab ja 
kellele ei pea midagi valmistama. 
Vahel tundub, et oled nagu  teenin- 
dusbüroo juht. Muidugi tuleb kuns
tiüliõpilasel oma kätt proovida pal
jude asjade kallal, aga  kurjasti ei 
saa ka meie tööjõudu ära kasu ta 
da. Ülikooli sõpruspäevade ajaks 
tahame teie kohvikusse jälle nä itu 
se üles panna.
Madis: Kunstiinstituudiga ongi 
meie sidemed piirdunud põhiliselt 
näitustega, konservatooriumi näi
teks on ÜTÜ-laste aulakontserdid. 
Jüri: Tartusse esinema tulla ei ole
gi nii kerge, alati ei saa transpor
ti (nüüd on meil oma uus buss, mi
da me pole veel suutnud sõitma 
panna),  vahel takerdub asi mõne 
organiseerimisprobleemi taha. Tu
dengite seas on alati neid, kes mi
dagi teha tahavad. Paraku  ei tea 
ta alati, kuidas teha, ja  siis jääb 
üritus pooleli või ebaõnnestub. 
Need juhuslikud sidemed peavad 
küll kindlama piiri võtma.
Ülo: Meile oli väga  meeldiv üllatus 
instituudi lehekülg ülikooli välja
andes. Oma lehte meil ju pole. 
Madis: Selle koostas žurnalistika- 
üliõpilane, tänase numbri kolman
dal leheküljel on konservatooriumi 
materjalid.
Jüri: Jah, selle koostaja Reet Nik
kel on meie tudeng, aga ta  õppivat 
teie juures ka ajakirjandust. Meie 
koostöö voiks jä tkuda ka niimoo
di: paar teie žurnalistikatudengit 
võtaksid meid oma hoole alla, 
püüaksid tihedamini meil käia; tu t 
vustaksime neile oma probleeme lä

hemalt. Nad võiksid ka raadios, te
levisioonis ja  teistes väljaannetes 
oma muljeid avaldada. Võib-olla 
mõnigi meie õppeasutuse tudeng  
saab siit v irgu tust  ja  julgeb ka 
oma sõnaga avalikkuse ette ilmu
da.
Ülo: Meie oleme küll väikesed 
kõrgkoolid ja vähe on meist ka lu
geda, kuid ega üliõpilasinfot ja  
probleeme meie ajakirjanduses 
sugugi palju näe.
Jüri: Ega me ehitusmalevassegi eri
list lisa anna, oleme rohkem «mait
seaineks». Olen aga  hirmsasti selle 
vastu, et me malevast hoopis eema
le jääksime. Rühmad peavad siiski 
kõrgkoolidevahelised olema. Kuigi 
teistes liiduvabariikides olen koha
nud ka niisugust suhtumist,  et üks 
muusikatudeng võib end malevas 
füüsiliselt hoopis ära  rikkuda. Aga 
tudeng  ise tahab ja see võimalus 
peab tal olema. Suvel õpib ta m a
levas organiseerimist,  suhtlemist 
jpm. Sügisel tunneb, et on ajusid 
liigutanud.
Madis: Sügisesel komsomolikonve- 
rentsil tehti ettepanek viia Eesti 
Raadios sisse üliõpilasminutid. Sel
le pühapäeva soovidesaade on e s 
makordselt tudengite päralt.* Nii 
pidavat iga kuu üks saade olema.

Nüüd läheme jälle laiali, kes 
sõpruspäevi ette valmistama, kes 
muud. Järgmine kord kohtume mõ
nes teises kõrgkoolis. Ehk hakkab 
ka kõrgkoolidevaheline info rohkem 
liikuma.
Jüri: Sügisel peaksime komsomoli 
juubeli ajal ühisürituse tegema. 
Madis: Väga meeldiv oleks näha 
järgmistel kohtumistel kõigi kuue 
Eesti korgkooli esindajaid.

* Ptihapäeva, 23. märtsi raadiosaates 
«Soovid, soovid» intervjueerisid meie 
ajakirjandustudengid Marlca Alaküla 
TRÜ komsomolisekretäri Madis Kallionf 
ja Kai Lepik TPI sekretäri Toivo Vihve- 
lini. Intervjuu andis ka ERKI sekretär 
Ülo Emmus. Üliõpilassaade kõlab eetris 
iga kuu esimesel pühapäeval, seega  
järgmine «Soovid, soovid» on eetris 
6. aprillil.

VARJE SOOTAK

Tudengitavasid
ENSV Rahvaloomingu ja Kul

tuuritöö Teaduslik Metoodikavalit- 
sus korraldab 1. m ärtsist 1. juunini 
k. a. noorsootavandite stsenaariumi 
võistluse. Peale lapseea-, kooli- ja 
ühiskondlik-poliitiliste tavandite

toimub konkurss ka üliõpilastradit- 
sioonide stsenaariumide saamiseks 
(teklipidu, üliõpilaspäevade mitme
sugused üritused, lõputseremoonia 
jne.). Kirja_ndusteoste, katkendite, 
luuletuste või muusikapalade kasu

tamise puhul tuleb märkida täpne  
pealkiri, autor ja algallikas.

I preemia on 100, II 50, III 25 
ja  ergutuspreemia 20 rubla.

M ärgusõnaga s tsenaarium saata  
masinakirjas kahes eksemplaris 
aadressil: 200 001 Tallinn, Estonia 
pst. 4 (l isada kinnine ümbrik au
tori andmetega: nimi, aadress, töö
koht, eriala).

VENE KEELE O L Ü M P IA A D

Traditsiooniks on saanud korral
dada iga-aastane vene keele olüm
piaad. 14. märtsil oli viies selline. 
Osalesid vabariigi kuue kõrgkooli 

arimad vene keele tundjad, kokku
0 üliõpilast.
Enne seda oli jõuproov kolmes 

eelnevas voorus. Esimesest voo
rus t õpperühmades võttis osa 980 
üliõpilast (tuli koostada s tsenaa
rium TRÜ ajaloost, millega võiks 
esineda vene õppekeelega keskkooli 
raadiosaates) .  Iga grupi 2 parimat 
pääses edasi.

Teaduskondadevahelises voorus 
kontrolliti osavõtjate vilumusi ja 
oskusi dialoogis. Üliõpilaste vest-

lusoskus on paranenud. Kahjuks oli 
osavõtjate arv tänavu tunduvalt 
väiksem. Üldse ei osalenud žurna- 
listika- ja keemiaosakonna üliõpi
lased, vähe oli arsti-, filoloogia- ja  

bioloogia-geograafiateaduskonna 
noori. Kõige aktiivsemad olid tule
vased majandusteadlased ja  ju r is
tid.

Iga teaduskonna viis paremat 
said õiguse osaleda üleülikoolilises 
voorus, neid oli 30. (Proovisid jõu
du venekeelse loengu probleemisti
ku lahtimõtestamisel. Tuli koosta
da loengu probleemkonspekt ja 
avaldada suuliselt oma arvamust 
ühe probleemi kohta.)

Kümneks parimaks osutusid 
A. Kadak (õigust. I k.), К. Paeväli 
(õigust. II k.), V. Retsja (õigust.
I k.), К. Rooda (psühholoogiaos.
I k.), V. Seinberg (majandust. I 
k.), S. Peterman (geoloogiaos. I 
k.), A. Arbi, K. Mägi ja R. Mitt 
(kõik majandust. II k.).

Vabariikliku olümpiaadi organ i
seerimine oli sel aastal TRÜ k an
da. 14. märtsil saabusidki Tartusse 
kuue kõrgkooli esindajad. Olüm
piaadist osavõtjail oli võimalus 
kuulata dots. M. Kotiku loengut. 
Zürii arvas, et osavõtjate vene kee
le tase oli sel aastal märksa kõr
gem. Ülikooli võistkonnale pakku

sid tõsist konkurentsi TPI ja EPA, 
eriti nende kõrgkoolide noormehed. 
Pooled osavõtjatest olidki sel a a s 
tal noormehed. Vabariikliku vooru 
ülesanne pidi näitama üliõpilaste 
vaba esinemise oskust vene keeles. 
Hindamisel arvestati nii keelelist 
puhtust kui ka esinemise originaal
sust, probleemilisust, emotsionaal
sust, esinemiskultuuri jm.

Olümpiaadi lõpptulemused on 
järgmised:

I koht — Kersti Rooda (TRÜ, 
paistis silma esinemise loogilise 
ülesehituse ja hea materjali tund
mise poolest); II koht — Aivar Ka
dak (TRÜ, paistis silma sugestiiv

se ja originaalse esinemise poo
lest); III koht — Jüri Proosa 
(T PI) ;  IV koht — Valter Järvelaid 
(EPA ); V koht — Merike Jauho- 
nen (TRK).

Võistkondlikult tuli esikohale 
TPI, järgnesid TRÜ ja TRK.

Palju tänu tahaksime edasi öel
da meie abilistele — lektoritele 
dots. M. Kotikule ja nooremteadu
rile N. Valgule, kelle sisukad psüh- 
holoogialoengud pakkusid huvi ja  
vaheldust nii üliõpilastele kui žü- 
riile.

VALENTINA TARVE, 
LJUDMILA VEDINA

Minu sõber raam at
R aam at on inimese sõber, inime- vastu sageli nii kirglikuks, et ei 

ne arm astab  raam atu t — igaüks raatsita  mitte kuidagi neist enam
isemoodi. Mõni kogub neid vaata- lahkuda.
miseks, mõni lugemiseks, paljud Ülikooli leht on pidevalt «esile 
laenavad raamatukogudest. Seal- tõstnud» neid, kes oma lugejaõigu-
juures  kasvab arm astus raam atute  sest ja  heast nimest vähem hooli

vad kui laenatud raamatutest.
«Raamatusöprust» võib jagada  

tõeliseks ia väliseks. «Tõelised sõb
rad» korduvad põhimõtteliselt igas 
nimekirjas, mis on avaldatud aja- 
leheski. «Välised» seevastu arm u
vad juhuslikult ja  neid võib veel 
mõista: eks igaühel meist esine 
hetkelisi nõrkusi.

Et asja selgemaks muuta, siis 
ütleme, et ju t t  käib neist, kes ei 
ole õpperaamatukogu lugemissaa
list ( tudengisuu ütleb: tuubikum) 
laenatud raamatuid õigeaegselt ta 
gastanud.

Alaline raamatuvõlglane ei koh
ku millegi ees tagasi; isegi selle 
ees mitte, et peab näiteks ligi pool

aasta t  ilma passita olema. Jah, 
p a ssi andis ra a m a tu k o g u h o id ja le  
Ebe Järvine. See seisab tal seal ju 
ba eelmise aasta  6. n ovem brist.

Tuubikumi «rekord» on viis aas
tat,  pärast seda oldi sunnitud r a a 
matut maha kandma. Väike kõrva
lepõige Toomele aga selgitab, et 

(Järg 4. lk.)



Lepingulised tööd
ÜLIKOOLI TEADUS teadusasutused, tootmise- ning poi- miseks pole märkimisväärseid tule- tet väikese lepingu sotsioloog,

---------------------------------------- lumajandusettevõtted ja mitmed musi andnud. Selline olukord seab järgmisel aastal psühholoog, üle-
teised. Teaduslepinguid täideti nii lepingute mahu suurendamise meie järgmisel ökonomist jne. Sellised
meie vabariigile kui ka teistele lii- ette mõnevõrra teisiti: viimast või- üksteisest eraldunud pisilepingud

__ Щ duvabariikidele. maldaks harulaboratooriumide loo- ei anna tellijale ega ülikooli teadu-
TEADUSPROREKTOR PROF. jate arvu suurenemine oli osaliselt Rahvamajandusse juurutati  iäi- £  tellij ailt palgafondiiimiidi sele märkimisväärset On tarvis

H ER B ER T  METSA ARUANDEST tingitud sellest, et mõned tellijad nud aastal 112 töö tulemused, pub- s a ™ m e  ..................... ......s mas P 'dada et objekti tuleb
T R Ü  NOUKOGUS. Täidetavaid le- eraldasid ülikoolile tõöjõulimiidi litseeriti 85 tööd. Majanduslikku Söjnnrmseks leiab МппрН я 1?пЬ«п<5рН nn mpii
p inguid  oli läinud aastal 69. Lepin- konkreetsete tööde tegemiseks. efekti saadi rakenduslikelt töödelt tellija lihtsalt. Palgafondi hmiiti , jäitnnH «m orip
gulis te  tööde maht suurenes 1978. Lepingulisi töid on tehtud igas üle 3 miljoni rbl. Juurutuslepinguid saame tellijalt sus, kui telli tav uuri- . _ v  +0„л,1С
a a s t a g a  võrreldes 214 700 rbl ehk teaduskonnas <v. a õigusteadus- sõlmiti 7 nagu 1978. aastalgi. vaSa vi4 allk Ja a " " ab konvfrentsidel ig a  dissertatsiooni:
u le  10%. Kasvas lepingulistei koos- kond), samut, harulabontes . Kolge olulist efekti. dena Q|nud К
seisuliste  töötajate arv, taiskohaga suurem panus oli nagu  varemgi PROBLEEMID. Meie teaduslik Meil on veel küllalt palju väi- duslikke tulemusi (näiteks tööstus
töö tajaid  on praegu 420. Samal fuusika-keemiateaduskonnal (46,6% potentsiaal lepingute tegemiseks kesi lepinguid (1979. aastal mahu- psühholoogia laboris nole labori 
-ajal vähenes kahjuks lepingulistest ülikooli uldmahust), järgneb arsti- pole ammendatud, kuid TRÜ juht- ga 10 000 rbl. — 7 lepingut loomisest peale (1968) kaitstud 
lõodes t  osavotnud õppejõudude ja  teaduskond. konna ja ENSV KKEH Ministee- 10 000— 15 000 rbl. — 7 lepingut ühtki väitekirja) 
üliõpilaste arv. Lepinguliste tööde Tellijatele anti ule lepingulisi töid riumi järjekindlad taotlused Plaa- 15 000—25 000 rbl. — 27 lepingut). Järgmises lehes tutvustame mõ-

ettevõ- ningaid lepingulisi tõid lähemalt.

RAHVAKONTROLL kokku ülikooliga. Näiteks keemia- se seisu poolest. Võib öelda, et aas- alusel töö hoopis ära keelata ja
---------------------------------------- hoone lagunenud ,_ lapitud ja pau- ta  jooksul, vaa tam ata  kirjalikele ja  mida siis teha! Jum alaga  õppe- ja

» r  • • j  •  t  •  J. ^ uv Paraa^u^s yõi siis selle hoone suulistele asjaajamistele, pole me teaduslik töö. Loomulikult on rah-
v  i \ 1 1 4  П Й Р Л  V I  0я  1 Я 1 Т Я  kuulsad WC-d. Kuid puhtus ja kor- näiteks tuleohtlike ainete hoidmise vakontrolligrupp aidanud omalt

J  rahkkus on kultuuritaseme küsimu- paremustamisel mitte midagi saa- poolt, et laborites oleks vajalik töö-
-■ j  1  •  •  j  * s e d j a  neid ei saa  käsu korras keh- vutanud. Eriti raskendab meie kultuur, et tä idetaks ohutustehnika

S 6 9 , l « « « «  • • • 1 1 1 1 6  1 3 *  3 L 1 1 & !  tel ta,d a - ,  . , , tööd igasuguste  otsustamiste aeg- ja  tuleohutuse eeskirju, aga sise-
"  *  Eeltoodu taus tal on selgemast lus. Meie mured pole muidugi ain- miste' reservidega paljusid problee-

selge, et keemiahoones rahvakont- sad, mida administratsioon lahen- me ei lahenda.
A asta-aasta lt  keemiahoone eksp- õppetõö vajadused peavad olema rolligrupil küll konkreetsest tööst dama peab, kuid kui meile ettekir- Muudes valdkondades on ülikooli

luatats iooniintensiivsus suureneb, rahuldatud ja  igasuguseid labora- puudu ei tule. Eriti kui arvestada jutusi tehakse ja isegi käskkirju an- administratsioon rahvakontrolli
- ö p p e tö ö  maht kasvab, seda tuleb tooriume, olgu nad teaduslikud või seda asjaolu, et hoonel puudub takse, siis nende kitsaskohtade la- soovidele vastu  tulnud ja sageli

moderniseerida, laborid vajavad muud, peab saam a rakendada ka oma komandant, kes hommikust õh- hendamine pole enam üksi meie operatiivselt — näiteks keskkütte-
a jakohastam ist .  Ilmuvad uued õp- õppetöö huvides. Puudus on abi- tuni jälgiks hoones toimuvat, oleks asi. Meie ettepanekud ühe või teise avariide puhul ja suuremate upu-
peained ja laboratoorsed praktiku- ruumidest, panipaikadest, töökoda- alati käepärast,  oleks hoone pere- lahendusvariandi suhtes leitakse tuste korral. Keldrikorruse mitme-
m id .  Ka teaduslik töö selles majas dele pole õiget kohta, koridoridesse mees. Komandandi vajalikkusest on vastuvõetamatud ja  sellega asi kuulist uputust käib avariilendsalk
ei näita soikumistendentsi . Uuri- ja  mujale koguneb aparaate  ja  palju räägitud, kuid sammu võrra- jääbki. Olgu olla stiilis juhtimine aga küll pidevalt vaatamas, kuid
m islaborite  temaatika on üleliidu- lihtsalt rämpsu. Kanalisatsioonium- gi pole asj nihkunud, sest norma- ohutustehnika ja  tuleohutuse vald- senini pole suutnud viga kõrvalda-
lise tähtsusega. Lepingute maht mistused, veeavariid, uute seadmete tiivid ei võimaldavat või on mingi konnas pole küll sobiv juhtimine! da. Korda on saanud ruumide re-
suureneb  ja probleemid, mida nad paigaldamine, pidev ruumide re- muu takistus. Rahvakontrolligrupp Peale nõudmiste on olemas ka ко- mondi organiseerimine ja  selles
lahendavad, muutuvad keeruka- mont, ümberehitamine, tuletõrje- on tegutsenud operatiivselt,  käigu hustused meie suhtes. On tellitud, suhtes tuleb vastavaile ametimees-
m a ik s  ja vaevanõudvamaiks. Nii et kontrollid, ohutustehnikaalased pealt lahendanud või püüdnud la- s. t. koostatud pikad nimekirjad tele ja  tublidele maalrinnadele
« lu  selles hoones käib täie hooga, kontrollid, puhtuse kontrollid, sots- hendada üht või teist probleemi, igasuguseid ohutustehnika vahen- tänu  avaldada.
« n d a g a  rahulolijaid, loorberitel võistlusega seotud esteetikakomis- Seetõttu pole meil olnud vajadust deid: küll gaasitorbikuid, spetsriie- Keemiaosakonna rahvakontrolll-

Neid, kes oma laboreid laiendada gud, praktikumid, seminarid, õhtu- vähemalt kord semestr is aru ta tud  se mitu kuud, ei saa ega saa kätte, sõnavõtte koos omapoolsete ettepa-
itahavad, normaalsemaid töötingi- ülikool, rahvaülikool jne., jne. Tolm, parteibürool ning üks kord semest- Kas keemiahoone hüdrantsüsteem nekutega puuduste arvu vähenda-
rnusi soovivad, on palju ja tundub, tahm, mustus ja  sodi, suitsukoni- ris on aru antud osakonna lahtise töötab, pole kellelgi aimu. Tule- miseks ja mõnede kõrvaldamiseks,
« t  õppetöö pool jääb kõrgele tea- sid kõikjal lademete viisi. Raske parteikoosoleku ees. kindlaid kappe saadakse aastas  nä-
dusele  pahatihti jalgu. Sellepärast maja koristajatele. Aga ka ülikooli Peamisteks küsimusteks on seni- puotsaga.
Ika äge  võitlus põrandapinna iga administratsioonile. Meie ise oleme ni olnud ohutustehnikaga ja tule- Muidugi, need on liiga delikaat- TULLIO ILOMETS,
ruutmeetri pärast. Selge on see, et muidugi harjunud ja sageli enam ei ohutusega seotud küsimused. Pea- sed küsimused, et neist kõnelda, TRÜ keemiaosakonna rahva-

Mäppetöö tarvis peab ruume saama, näegi, et midagi nagu ei sobiks misteks just oma pidevalt negatiiv- sest võidakse ju teatud m ääruste  kontrolligrupi esimees

Millal saab valmis teadusraamatukogu?
Peaks valmis saam a veel sellel 

.-aastal, ent päris täpselt ei oska sel
le le  küsimusele vist ükski asjaosa- 
Jine vastata.

Kuid: kui kaugel on raam atuko
g u  ehitus praegu? Sellele küsimu- 
isele tahame iga kolme nädala  ta 
g a n t  anda ammendava vastuse. 
Teadusraam atukogu jääb kuni val
mimiseni meie huviorbiiti.

Niisiis, läheme kaema, kui kau
g e l  on ehitusjärg. Teejuhiks on 
nõus tulema jaoskonnaülem Väino 
Rood.

«Kokku töötab objektil iga päev 
ü le  200 inimese, neist 120 oma 
(Tartu  Ehitusvalitsus nr. 1) töölist.

Abiväe moodustavad töölised Tartu 
LMK-st, elektrikud trustist 
«SZEM», ventilatsioonimehed trusti 
«Santehnmontaaž» ventilatsiooni
tööde valitsusest ja paarkümmend 
abitöölist-tudengit. Eelviimasena 
mainitud allettevõte veab meid alt. 
Lepingus ettenähtud aeg ventilat- 
sioonitorude paigaldamiseks on ju 
ba ammu ümber. Augud seinas 
ootavad torusid, krohvijad kanna
tam atult ventilatsioonimehi. Prits- 
krohviga pole mõtet enne seinu 
katta, kui ventilatsioonitorud pai
galdatud. Muidu on krohv mokas.»

Laskume keldrikorrusele, tulevas
tesse raamatuhoidlatesse. Päris  vii

masel (kolmandal) allmaakorrusel 
valatakse põrandat, ülemised kaks 
on aga  peaaegu valmis. «Näete, 
uksed on lukus ja  nende ruumide 
võtmed ülikoolile üle antud. O sa
des moöbelgi sees. Aprillikuu a lgu
ses peavad Soomest kohale jõudma 
rööbastel liikuvad raamaturiiulid. 
Peale nende jääb  hoidlakorrustel 
paigaldada veel transpordiliftid ja 
valgustid. Veidi vaeva näeme ka 
lagedega. Ei jätku ripplagede alu- 
miiniumkonstruktsioone.»

Keldrikorrusel olles põikame sis
se ka raam atukogu südamesse, küt
te- ja  konditsioneerimissõlme. 
«Süda» pulseerib normaalselt, ruu

mid on nii soojad, et sooja õhku 
pole päeval vajagi sisse puhuda.

Maapealsed korrused. Kataloogi
de saalile valatakse betoonpõran
dat, valam ata on veel koridorijup- 
pide põrandad. Ülemisel korrusel 
aga  paigaldatakse juba linoleum- 
katet, lakke ilmuvad valgustid. Üle 
terve maja on ametis pahteldajad 
ja krohvijad, kuigi, jah, need all- 
ettevõtjad . . .

Ringkäigu lõpetame tegelikult 
seal, kust valmis hoones tavaliselt 
alustatakse, s. o. fuajees ja garde
roobis. Raamatukogu ehitust võiks 
võrrelda põranda värvimisega, kus 
kõige viimasena saab цие värv i
katte ukseesine ja lävepiit. Igal ju 
hul on praegu fuajees ja garderoo
bis vaid seinad püsti.

^ i j c f e f i i r o e m e e r i i « )

«Siiani pole meile veel toodud 
marmorplaate, millega tahame ka t
ta fuajee. Loodame suve hakul selle 
tööga alustada. Palju  on veel teha 
ka konverentsisaalis.»

Väljume. Majast vasakule jääb 
punastest tellistest hoone. Väino 
Rood: «Laborid ja tööruumid. R aa
matute  iluravila. Need ruumid oa 
samuti valmimisjärgus, käivad pah- 
teldamis- ja  krohvimistöõd.> 

Objektil käis
VÄINU ROZENTAL

OLNUST

Ühest Balti kohaliku õiguse 
Ja protsessi viljelejast

fessoriks ja  nimelt seoses Tartu 
keiserliku ülikooli 50. juubeliga.

1854. aasta l sai ta  ri iginõuniku 
kraadi ja  oli ühtlasi kahe medali 
omanik. Ta uuris innukalt Balti 
kohalikku õigust tsiviil- ja  krimi
naalõiguse ning -protsessi vald
konnas, publitseerides ka artikleid, 
eriti Kuramaa õiguse kohta. 1868. 
aastal sai Rummel tõeliseks ri igi
nõunikuks. Kui möödus 25 aastat 
õppetegevusest, valiti ta  veel viieks 
aastaks professoriks. P äras t  viie 
aasta  möödumist soovis Rummel 
töötada professorina veel viis aas 
tat, sai aga seekord õppenõukogus 
ainult 13 häält , vastu oli 21. Rum
mel läks pensionile. Ta sai suuren
datud pensioni, sest oli töötanud 
üle 25 aasta  (1715 rbl. 52 kop. 
aastas).

C. Rummel oli dekaan aastail 
1855— 1866 ja 1867— 1872; prorek
tori kt. 1859— 1866 ning prorektor 
1866— 1867. 1854. ja 1867. aastal 
oli ta ülikooli ülemkohtu esimees. 
Rektori kohuseid ta täitis 1857, 
aastal ühe kuu jooksul; 1868. ja 
1869. aastal kaks kuud. Samuti oli 
Rummel 1869. aastal ligi kaks kuud 
õpperingkonna kuraatori kohuse
täitja.

Carl Rummel suri Tartus 30. det
sembril 1887. aastal 75-aastasena. 
Paari  aasta  pärast asendati ka 
Baltimaade omapärane kohalik, v a 
nanenud kohtukorraldus ja  protses- 
siõigus ajakohaste ülevenemaaliste 
seadustega, mis hakkasid kehtima 
üle terve riigi.

LEO LEESMENT

Carl Christian Leopold von Rum
mel sündis 1. novembril 1812. aas
tal Hasenpoti (tänapäeval Aizpute) 
linnakeses Kuramaal ülemkohtuni- 
Зш pojana. Lõpetanud edukalt 
gümnaasium i Miitavis (Jelgava), 
a s tus  ta  Tartu  ülikooli. Üliõpilase
na sai ta  tööga Rooma õiguse alalt 
kuldmedali — kõrgeima auhinna. 
Ta lõpetas edukalt ülikooli ning 
lahkus 19. oktoobril 1839. aastal pä
ras t  kõikide kohustuste täitmist,  
kusjuures ta  nimi oli «im catalogo 
morum», s. t. polnud kordagi seis
nud üliõpilaste kombluse nimesti
kus. Asjalik kandidaaditöö trükiti 
ülikooli kulul ja  noor Rummel v a 
liti peatselt eradotsendiks.

1843. aastal kaitses ta magistri
väitekirja tsiviilõiguses. Seejärel 
sõitis Saksamaale end täiendama 
ja sai 1844. aastal dr. jur. kraadi 
Heidelbergi ülikoolis.

Tartusse tagasi tulnuna valiti ta 
erakorraliseks professoriks Liivi-, 
Eesti- ja  Kuramaa õiguse alal. 
Kuid õpperingkonna kuraator seda 
o tsust ei kinnitanud, sest Vene 
kodanikele välismaal antud k raa 
did tollal Venemaal enam ei keh
tinud. Olid ju nõudmised doktori
kraadi saamiseks Saksa ülikoolides 
väiksemad kui Venemaal. Siis tegi 
Rummel 1847. aastal ka Tartus 
doktoritöö Liivimaa õiguse alalt. 
Selle kinnitus ministeeriumi poolt 
venis. Alles 1852. aastal sai Carl 
Rummel kinnituse korraliseks pro-

Subjektiivselt Kõrbojast
l.

F ilm ikettad hakkavad keerlema, 
tegevus areneb, vahelduvad kaad
rid ja -kujundid.

See on aken, võluaken, m illes on 
näha elamas ja tegutsem as m ulle 
väga sarnaseid inimesi. A inult 
nende elu on teistsugune, sihipära- 
sem  ja m õtestatum  kui meie vahel 
igapäevane juhuslik ja pime rabe
lemine. Ä kki taipame, kes nad on. 
Seal toim etam e ju meie ise!

Jookseb film  A. H. Tammsaare 
«Kõrboja peremehe» põhjal. Jälle 
on ühest tema raam atust film  saa
nud, jälle on ekraanil «Tallinnfil- 
mi» uus teos. Palju on eesti film i
kunstis t räägitud ja palju on teda 
laidetud, viimasel ajal siiski ka 
kiidetud. Kas tõusutee jätkub?

Kurb ja troostitu kõrvem aastik. 
See on inimese asupaik kõrguses 
särava päikese all. Soojas ja ku ld
ses päikesepaistes kõik toimubki. 
Nii elu, võitlus kui ka surm: Villu 
ürgselt m etsik ja meeletu elujõud 
otsim as rakendust, ühinem ist täius
likuks ja harm ooniliseks elu tan t
suks A nna arukuse ja teadlikkuse
ga. Segane pahupidi pööratud m aa
ilm.

A ga  mis jääks, mis kestaks ka 
peale meid? Mis oleks tõde? Mis 
oleks puhas ja selge nagu vesi, 
m illes elu alguse on saanud ja 
m illes ta peegeldub, m ille voolus 
sürnboliseerub tema pidev areng ja 
m uutum ine n ing mis m eid puhas
tab.

Film on lõppenud. Tunglem e 
väljapääsu juures, läheme igaüks 
oma teed. Võluaken on suletud.

M A TI VOORE, 
ettevalm istusosakond

2 .

«Kas m eeldis?»
. . .  K ohm etun alati, kui pean  

nähtut hindam a sõnadega «m eeldis- 
ei m eeldinud». E t küsijale m inu  
arvam us eitavana ei tunduks, kos- 
tan ebalevalt: «Meeldis ikka.» 
M eeldinud temalegi.

. . . ?  See paneb pisut mõtlema. 
M u tu ttava l on aastaid üle se its
m eküm ne, koolis käidud vaid m õ
ned aastad. Seevastu  on ta palju, 
isegi väga palju teatris käinud, 
film e vaadanud, lugenud. Vastuvõtu  
osaliseks on saanud realistlik laad. 
Seetõ ttu  olengi üllatatud, sest näib 
ju  «Kõrbojas» olevat m itu t stiili. 
Veel enam üllatab, et eakale vaata
jale m eeldisid •väga kaks peatege
last, keda mina ise tahaksin kõrvu
tada Kulli ja U lfsakiga «K arikak
ram ängus». Palju lugenuna, Tamm- 
saaret arm astavana ei o tsinud m u  
eakas tu ttav  kirjandusteosele võrd
set ekraaniv astet. Talle pakkus 
film  kui iseseisev kunstiteos om a
ette elamuse. E nt seda ju iga autor 
taotlebki. Järelikult järjekordne  
«Tallinnfilm i» õnnestumine.

A ga ma ise? Ei varja oma hea
meelt, et kuulnud kü lla ltk i palju  
vastuhääli, leidsin toetust oma tu t
tavalt. Ise, jah i s e . . .  M eeldis küll, 
kuid see vajab seletam ist. Või kui 
võtaks tõesti kokku sellesam a  
«rmeeldis-ei meeldinuga». Niisiis, 
m e e l d i s

& kaks korda läbi lugenuna  
(kooliplikana ja tudengina) julgen 
küll M ati Undi moodi korrata, et 
«Tammsaare romaan oli ka m ulle 
küllalt segane», eriti kom bekohane 
kolm nurk A nna— Villu—Eevi. A ru 
saam atut enam ei tunneta. Küllap

on endagi suhtum ine kujuta tavasse  
aastatega m uutunud. A rusaam atuks 
jääb aga Elem  Treieri väide  сAr
m astust A nna ja Villu vahel pea
me rohkem uskum a, kui võime ek
raanil näha ja tajuda». . . .  «Filmi 
tegevuse aegse sotsiaalse ümbruse 
väheoluliseks pidam ise tõ ttu  on 
Anna ja  Villu kui Tammsaare ini
m este keerukusest palju kadum a  
läinud». Ja om eti tundub m ulle see 
ju s t vastupidisena.

& M illeks siis see m ahatehtud, 
vallatlevalt tundeline soosissejuha- 
tus? On ju lapseeast väljajõudm i
sele oluline punkt saamas. Võib
olla arvestasid film iteg ijad  ka pi
su t võõra vaatajaga, kellel ehk 
tõesti võiks m idagi arusaam atuks  
jääda. Kuidas on üldse võimalik  
m itte m ärgata kahe noore siiski 
peaaegu vaoshoituks jäävatki ar
m astust? M õtlik ia nüansirohke, 
peen ja  sam al ajal m õistetav Kaie 
M ihkelsoni ja Lem bit Petersoni 
m äng oli nauditav. Teistsugust 
Villut oleks raske ette  kujutada.

Ф O satäitm iste juures on eraldi 
välja toodud A n ts  Eskolat. Enesel 
veel lõpuni välja ütlem ata, pinnale 
tõusm ata oli üks im eline mõte. 
Sellega sai hakkam a S irje  Endres 
«M iskipärast tekitab A n ts  Es kola 
Kõrboja Rein kujutelm a, otsekui 
oleks Tam msaare ise elustunud ja 
kõnniks nüüd film i tegelaste kes-

(Järg 4. Ik.J ____



Milleks
üliõpilasele

sport
Iga mõistlik tegutsema asumine eeldab eesmärgi (ideaali) olemasolu. Vähem 

▼5i rohkem teadvustatuna arvan selle olemas olnud ka igas ülikooli s p o r d i -  
a s j u s t  kirjutanus. Praktilise (organiseerimis)töö ja kirjutamise läbi enam 
gratuntuna ja eneses selgeks saanuna võiks seda, mille poole püüame (hetkel 
kolmeliikmelise ühiskondliku sporditoimetusena), nüüd juba täpsemalt sõnastada 
katsuda. Arvan meid püüdvat massispordi loomuliku, liialdusteta arendamise 
(olemasolu) poole. Nii hästi või halvasti (möönan, liigkiiresti eesmärgile jouda 
tahtes tihti pealiskaudselt, otstarbekaimat vormi leidmata) kui see välja on 
kukkunud. Praktilist organiseerimistööd pole eespool mitte juhuslikult mainitud. 
Leian, et sellega tegelemata on raske (kui mitte võimatu) jõuda ü liop ilasespor- 
dltegemisse puutuva mõistmiseni. Siit ka alljärgneva kirjapanemise põhjus. 
(Miks mitte endeks teaduskonna — osakonna — kursuse spordist kõnelevale 
püsirubrilgile.) Kindlasti leiab osa lehelugejaist siit midagi varem ära öeldut 
(vt. näit. 1978. a. «TRÜ»-s nr. 35 T. Matsulevitši <rMis ma selle eest saan?»), 
olgu tal sel juhul täita meeldetuletava roll. Igatahes ei tahaks, et kirjapandu 
jääks seegi kord «suu puhtaks rääkimise» tasandile. Sellega olgu siis ära öel- 
dtftl ka sporditoimetuse soov — saada võimalikult palju (miks mitte vastakaid) 
arvamusi. See oleks edasiviivaks aluseks meie poolt plaanitavale teaduskondade 
— osakondade — kursuste spordijuhtide vestlusringile.

Sporditoimetuse poolt 
PRIIT JÕGI

telda ei taha, käi nädalas paar kor
da jooksmas, suusatamas. Kuid ei, 
raskusi on juba kohustusliku keha
lise kasvatuse programmi läbitege
misega.

Nii me «riknemegi», täpsemalt 
«polsterdume». Tõsi, siinkohal peab 
diskole kummarduse tegema. Ilma 
tem ata oleksime vist veelgi «pols- 
terdatumad».

Kas tõesti tuleks välja hakata  
andma raamatukesi «Ohiskondlik- 
sportlik praktika»? Sinna k ir japan
dud võistlustest osavõtud ja muidu 
sportimiskatsed saaksid siis hiljem 
komisjoni ees hinnatud. Hinne aga 
muutuks oluliseks ülikooli lõpeta
misel.

Kas see avitab? Ei tea, sest sel
lise raam atukesega ei erista veel 
tegelikkust näilisusest. Linnukese 
saamise eesmärgil tehtud sport ei 
tag a  püsivat,  sisulist sidet spor
diga.

Mida tugevam on kursuse-teadus- 
konna vaim, seda tugevam on ka
sportimisind, seda rohkem korral- 

I kursusel valitses meie hulgas surveabinõude ja eeskujulikult datakse spordiüritusi j_a seda roh- 
mingigi spordivaimustus. Takkajär- funktsioneeriva karistussüsteemiga kem võetakse üleülikoolilistest 
ge vaadates  tundub see küll tühja saavutatakse üliõpilaste hulgas võistlustest osa. Kursuse-teadus- 
näilisusena. Rohkem oli vist tegu mingeidki tulemusi. KUID KELLE- konna vaim tuleb (või ei tule) mõ- 
usalduse otsimise, enda eksistentsi LE SELLISEID TULEMUSI VAJA nes mõttes iseenesest, ometigi lan- 
õ igustamise püüdega ja sooviga en- ON? Õppimata jä tmise eest saab geb osa neile, kes kutsutud (pan
das t  vanematele kursustele muljet teatud määral karis tada hindega, duel?) se( â vaimu üleval hoidma 
iätta .  Nüüd, II kursusel oleme saa- sportimata jä tmise e e s t . . .  Karis- (püsti puhuma?). Ka spordijuhile. 
vutanud  kontakti vanemate kursus- tus tuleb, kuid hilja. (Naljakas Tema _ peaks (ideaalvariandis) 
tega, ja  suurem osa meist mõtleb, о1екэ h irmutama hakata  liikumis- olema pöörane entusiast ja  OPTI- 
et meil on moraalne õigus nõuda vaegusest tulenevate surmajuhtu- MIST, peaks evima tohutut veen- 
rohkem esm akursuslaste^  (nii na- mitega.) misoskust,  et olla valmis iga kõhk- 
gu seda enne meilt nõuti).  Ohesõ- Lokkab mis-ma-selle-eest-saan lejat iga hetk «pikali rääkima», 
naga , on leitud sobiv kate oma li- mentaliteet . Kurb, aga  head ja peaks olema hoolitsev^ ja_ abival- 
hasuretamisele. värsket enesetunnet,  tugevat tervist m ’s — moraalne ja  füüsiline tugi, 

Kursusel on 60 inimest. Sportima peetakse (näib) liialt tühisteks kellele võib võistlustel toetuda, 
(s .o .  ka TRÜ spartakiaadist osa stiimuliteks, mille nimel tasuks peaks olema hea sportlane. Polegi 
võtma) on võimelised kõik. Ent veidi joosta, suusatada, u j u d a . . .  nii vähe ühelt inimeselt nõuda, 
isiklikud kogemused näitavad, et Ent millised need stiimulid siis Tundub, et sport pole tudengite 
spartakiaadi alade puhul saab ar- peaksid olema? Hea küll, üks asi hulgas popp. Aga tudeng teeb ikka 
vestada vaid 10— 15 inimesega. Ne- on TRU spartakiaad. Paljud  kan- seda, mis on popp. Tippsport huvi- 
mad on see kontingent, keda mina natavad põhjendamatu valehäbi all, tab, annab paljudele kõneainet, 
kui sportorg olen kohustatud orga- arvates et spartakiaadil võistlevad Minnakse vaatamagi,  kuid ise te 
niseerima, kättpidi võistlustele ti- vaid professionaalid, ja  et ühe ha 
rima. Enne võistlust tuleb käia iga- spordivõhiku platsiminek võrdub 
ühe juures isiklikult, selgitamas ekshibitsionismiga. (Lisaks a rva
j a  palumas), kuid ikkagi ei saa mine, et spordiorganisaatori elu 
kindel olla resultaadis. Kedagi sun- eesmärgiks on väljamängitavad 
dida pole ju võimalik, mingit karis- PUNKTID.) Sport ei tähenda ai- 
tu s t  pole tulemata jätmise eest ette nult võistlust. Sport on eelkõige 
Hähtud. Paistab, et ainult kindlate keha füüsiline karastamine. Võis-

ha .
Mida teha? Kas peaks doktor 

Noormannile  kirja saatma?

õ igus teaduskonna  II kursuse 
spordijuhi AARE TARGA 

jutu  pani kirja 
•ENNO TAMMER

Kaks korda KKT III kursus
KKT III—majandust.
KKT III—bloloogia-geograafiat.
KKT III—filoloogiat.
KKT III—õppejõud 
õppejõud—majandust, 
õppeiõud—bioloogia-geograafiat 
majandust.—filoloogat. 
filoloogiat.—bioloogia-geograafiat. 26 

Paremusjärjestus: 1. KKT

Subjektiivselt Kõrbojast
(A lg u s  3. lk .) kohatine liigne ilu, võib-olla  •

m itte niix>õrd m aastikus, seda паи-
kel vaikselt m õtiskledes ringi. Nii- din alati, kui A nna  kostüüm ides,
suguseks aim useks annab alust Tabasin end vahel sellelt, et o len
suure m eistri Eskola siinne kum - jõudnud kleidi tegum oe endale
m aline sarnasus meie kirjandus- meelde jä tta . Ja siis tundus, e t
klassikuga, veel enam aga too näit- kuskil vajub m idagi ära. 
lejas aim atav tam m saarelik vaim- % M is aga suuresti häiris, o li
sus ja  kõrbojalike tundetoonide he- alguse tekstiosa. See tundus lih t-
lin.» salt maha loetuna, mõne kõrvalte-

N agu Kõrboja Rein ise, nii küla- g e} ase suust ei kostnud laused k a  
rahvas ku i ka talu elu-olu (om a e^ sa in a .  
esimese klassi tütrele sain näidata  . .“J Eraldi tahaksin ara  •
koguni viljaniidum asinat, m is m inu m ainida et:
lapsepõlves veel nii harilik oli) * Kõrboja peremehe» ^ o h ta
püüdsid näidata ju meie oma mine- nonda palju asja tundlikku  kriitika t
vikku. Sestap  nii ahnelt sai kõike ot} i  Soos aar eit
jä lg itud  ja tahan arvata ka selle «Noorte Haales» nr. 56, S irje  End

reit «Rahva Hääles» nr. 65, M a ti  
U ndilt «Sirp ja Vasaras» nr. 11.i 

Vaieldavaks jääb arvatavastC  
Elem  Treieri arvustus  «■Sirbis ja  - 
Vasaras» nr. 12.

^  E esti naisvaim u ekraaniletoo-

tõetruudust.

N agu ka tam m saareliku  
m aastiku kohta. M inu m aaks on 
olnud ikka m ulle kordum atu, a inu
laadne E esti lõunanurk, seepärast 
on seda laadi madalad alad alati ja Leida Laiuse ja kirjanik P aul-  
võõravõitu tundunud. A ga  jah, ju s t Eerik R um m o koostöö on andnud, 
säärasel maal pididki elama A nna nauditava tulemuse. Vaatajate tä~ 
ja Villu. nu kuulub kindlasti ka URKI d ip lo-
E i  m e e l d i n u d  (võ i pisut vä- m andile operaator A go  Ruusile. ' 
hem m eeldis): VARJE SO O TA K

suvalisele (spordi) võistlusele, ise
äranis võistkonnavõistlusele. Ei ku
junda ju viimasel juhul kliimat ük- 
sikvõistleja väärtussüsteemist tule
nev suhtumine vastasesse (ka koh
tunikku ja publikusse), vaid juba 
enamale viitav võistkonna, mentali
teet. Veel sammu võrra kaugemale kursus, 2. õppejõud, 3. majandust.*, 

ф  «Soojas ja  sõbralikus õhkkon- mõeldes, esindab see konkreetsel ju- 4 . filoloogiat., 5. bioloogia-geo- 
nas.» Kunagi kui niimoodi esimest hui ühte osa kogu teaduskonna-osa- graafiat. Võitnud naiskonda kuu- 
korda kirjutati , omas see kindlasti konna mentaliteedist Ning kuna lusid Sirje Kikas, Eve Lust, Ülle 
ka otsest, sisulist tähendust. Nõn- ma elL.a rva> et spordisaali sisene- Järv, Riina Kaasi, Inna Saad, Ene 
da vananenu taga  sisu näha püü- des või sealt väljudes vahetame me Viik ja Anne Freimuth. 
des või veel parem, sisu varjavat eneses peituvat väärtussüsteemi ф  Finaalmäng II ja  III kursuse 
trafaretti  hetkekeeles väärtus t  oma- justkui tänavakingi spordiketside vahel ei tõotanud kodurahu, 
va keelendiga asendades saaks nii vastu, siis pole mul põhjust seda i se arvasin II kursust püüdvat
mõnegi asja selgemaks. Seepärast tendentsi milgi viisil alahinnata. ..............................
kasu tan  tänavuse korvpalli turniiri M e e s t e  f i n a a l m ä n g u d :  
koguõhkkonna iseloomustamiseks 
siiski just seda väljendit . KKT 111—õigust.

Eelmist ja  eesseisvat mängupäe- KKT j J [ -a r s tit . 
va, palju muudki arutasid  kõrvuti g]gUSt._arstit. 
istudes Enn Kure (õigust.) ja  M art õigust.—bioioogia-geograafiat.
Kull (arstit.),  Tiit H ang  (bioloo- KKT; ii-b iooloogia-geograafiat. 
gia-geograafiat.)  ja Paavo Russak ars 1 * °PPeJ°u 
(KKT IV k.). Vahepeal astus juur- Eelmise vooru liidrid (bioloogid- Kui sundviskamist III kursus« 
de teise spordiala tunnus tega  geograafid ja  õppejõud) ei jäänud  õnnestunud taktikaplaani arvele 
(plaaster paremal kulmul) peakoh- p üsima. Õigusteaduskond «ärkas», kanda, pole asi nii hull. Kui see 
tunik Andres Kirss: «Ei, naisega Arstid, tundub, tõusid laupäeval ag a «Kalevist» inspireerituna män- 
olen rahujalal. Juurakate  mängus.» Voodist vasaku, pühapäeval parema guideaaliks on kujunemas, paneb 
Ütles rahumeelselt. Kõike juhtub. ;a ]a g a . KJKT II kursus tabas bio- mõtlema.
Vihaseks (sportlikus mõttes) _läks i0 0 gide-geograafide endi sõnade _Ulejäänud võistkondade kohad 
asi küll. Korvpalliplatsil. Nii oli :ärgi «meie vastu pagana  hästi» ja (õigusteaduskonna, õppejõudude ja 
enamiku kohtumistega. Selle ten- tõusjs lõpuks III kursusele finaali- bioloogide-geograafide vahel on 
dentsi jätkudes näen ülikooli korv- vastaseks. Viimastele polnud veel hetkel «surnud ring») selguvad pä- 
palliturniirile tänavuse põhjal (mõ- ^ eegj tõsist lahingut andnud. r a st veel pidamata KKT III kursu- 
nede eranditega) head tulevikku. . . ,  se ja  bioloogide-geograafide män-

Mitte juhuslikult. Arvan valitse- ф  Тг?епш£ ™ ^ !5 ° „ ?  , mo9 , gu. Võitnud meeskonnas mängisid 
va õhkkonna olevat olulisimaks finaalmängud KKT III k. naiskon- fgnu  Lust, Andres Kirss, Peeter

andmisel na jaoks. Kikas, Jüri Neissaar, Neinar Seli,
Vahur Metsatalu ja Ivo Lani.

PR IIT  JÖGI

Minu sõber raam at
(A lg u s  2. lk .) gustusi leiab igal ajal ja  ig asugu-

huvitavaid väljaandeid võib ka seid — praegu on õigustuste otsi-
kaks korda kauem lugeda. Nimelt miste ja  leidmiste ajastu. Aga te-
laenas üks õppejõud isegi juba gelikult ei ole õigustusi o lem aski, .
1970. aastal (!) sealt raama- on vaid tegelik põhjus. Ja  see onr;
tuid, mida ta korduvatele palvetele lihtne: üliõpilase suhtumine on kau-
vaatam ata  pole suutnud tagas i gel teadlikkusest, väga  k a u g e l . .  ~
tuua. Niisama pikalt on võlgnik ka Enamik, kellega püüdsin k o h tu -
Linnart Mäll. Raamatukoguhoidjad da, olid kadunud. A. Molodtsov
ei tahtnud, et õppejõududele selle Moskvasse sõitnud, M. K a ldm äe
pärast mingi pahandus tuleks, nen- «teadmata kadunud», K. Segal olfc
de siiraks sooviks on vaid, et raa- semestri a lgusest haiglas, aga;
matud tagas i toodaks. autoreferaadi «laenas» ta  tuub iku-

Lugemissaali juhata ja  Külli Lau- mist eelmise aasta  detsembris,
gaste pihtis veel, et nemad on või- «Laenas» seepärast, et autoreferaa-
metud midagi ette võtma. Iga lu- te on vaid üks eksemplar ja  neid
geja, kes pole laenatud raam atu t on rangelt keelatud lugem issaalis t
tähtajal tagas tanud , saab piletile välja viia. Tema toakaaslased a r -
märkuse. Kui märkusi on kolm, vasid, et sellest ei maksa lehes
võetakse lugejaõigus ära kolmeks kir jutada. Maksab küll. P eam e
kuuks. Praegu  on lugejaõiguseta siiski esile tõstma erilisi « ra am atu -
kuus üliõpilast. Muid karistusi aga sõpru», kes suudavad nii egoistli-
ei ole. Kaugõppetudengitega on kud olla, et viivad ära  ainsa>
lihtsam — enne kui raam atukoguga eksemplari. Tagasi toomata on veel
lood korras pole, eksamilehte ei teisigi väheseid teoseid: «Nõuko-
anta. _ gude tsiviilõigus», venekeelne «Pe-

On palutud, et võlgnikel stipen- dagoogika», Korženski «Füüsika»
dium ära võetaks, kuid see rasken- (2 eks.), venekeelne Heglini «Dife-
daks arvestust ülikooli majandus- rentsiaalne diagnostika», venekeel-
elus. ne «Lastehaiguste õpik» (3 eks.)_

Ja mõelge, mis tuleks välja, kui Mida siis veel? Kuni võlglaste
keegi peaks võlglaste kodus käima, t e a  d 1 vk k u s  kasvab, läheb a e -
et nood raam atud tagastaksid. See ga, aga seni hirmutagu neid see,
tähendaks ju lausa pioneeriikka ta- et . . .  kõnnib Tartus ringi üks a ja -
gasiminekut (tuletagem meelde k ir jandustudeng ja tuleb peagi iga
«Agu Sihvka annab aru» ju ttu  «raam atuarm asta ja»  hinge sörkima-
«Kuidas ma direktorilt kiita sain»). Ja  tema nimi on

Mis on siis põhjuseks? Eks õi- ANATOLI AKSJONOV
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kasutada ülevälja pressingut, kiir- 
rünnakuid ja  korvialust mängu. 
Läks vastupidi. Oma mänguplaani 

60 peale suruda suutes tegid kiireid 
ja  mängisid korvi alla vabaks hoo-

62 pis vastased. Nooremad viskasid,
63 viskasid, viskasid .1. III kursus 
™ võitis 88:73. Tõnu Lust tõi 40

punkti.

kriteeriumiks h innangu

uudis 0 sport 0 uudis

*  Käärikul peetud kõrgkoolide meist
rivõistlustel suusatamises sai yoidu 
TRO EPA ja TPedI ees. Kolm esikohta 
(15 km, 20 km ja 4x10 km teatesõidus) 
kuulus Tõnu Sirelile (TRÜ). Võidukad 
olid mõlemad ülikooli teatenelikud. 
Naiste 4x5  km-s said esikoha Maret 
Ratt, Anu Tull, Olle Leius ja Ene Laa
nes. Meeste 4X10 km kuulusid võist
konda Mart Tulev, Ahti Kurvits, Urmas 
Veeroja ja Tõnu Sirel.

*  Käärikul selgitati ka kõrgkoolide 
meistrid VTK talvises mitmevõistluses. 
Meestest võitis Mart Vaiksaar (TRÜ) 
116 p. ja naistest Maili Mõttus (EPA) 
417 p. Võistkondlikult oli parim TRÜ 
EPA ja TPedI ees.

*  Kõrgkoolide esivõistlustel laskmises ' 
said ülikooli sportlased seitsmelt alalt 
kolm esikohta (Karl Kontor kaks ja Ave 
Nigul ühe). Võistluste parima tulemuse 
laskis harjutuses 60 lasku lamades Karl 
Kontor 593 silm aga. Võistkonnavoidu 
sai TRÜ.

*  29. märtsil toimuvad suurkoolide
meistrivõistlused tõstmises. Kingissepa 
t. võimlas alustatakse kell 15.

*  Tartu MaJeklubis algavad 9. aprillil 
kell 17.30 TRÜ üliõpilaste individuaal- 
meistrivõistlused males. Osavõtuõigus 
on esimese ja kõrgema järgu maletajalt. 
Kaasa võtta järgupilet.

Klubi üritused
LENINGRADI MNT. 25 KOHVIKÜS

Laupäeval, 29. märtsil kl. 20 DISKO- 
ÖHTU.

TEADUSKONDADE VAHELINE
TAIDLUSKONKURSS «SÕPRUSES*
Neljapäeval, 10. aprillil kl. 18 ajaloo-, 

bloloogia-geograafia-, filoloogia- ja õi 
gusteaduskond.

Pühapäeval, 13. aprillil kl. 12 arsti-, 
füüsika-keemia-, kehakultuuri-, majan
dus- ja matemaatikaieaduskond.

Kavad palume esitada klubisse hllje 
mait 9. aprilliks. Informatsiooni saab 
klubist.

ü h i s e l a m i s e s t

Ülikoolil on kuus ühiselamut. 
Kõigis elavad tudengid. Elavad 
ühiselt — ikkagi ühiskodu, aima 
mater'i suur pere. Igas taolises 

tudengihotellis» on tekkinud

metab tige koristajatädi — m idagi 
on järjekordselt ummistunud. V ärs
kelt ja  reipalt, p laaniga teed kee
ta avan hügieeninõuetele vastava 
köögikapi. Tuju on harukordselt 
hea, nagu  ikka pärast toredat une
nägu. Ei tea, kas kapp pole veel 
ärganud, et mulle tühjalt vastu

omad tavad, traditsioonid, oma haigutab või olen ise liiga unine,,
maja tunne. Seepärast ei imestu- aga vota näpust või varbas t —
nudki eriti, kui talvevaheajalt kapist pole küll midagi võtta. No
naastes purustatud toaukse ees mis siis ikka, kellelgi oli ilmselt
seisin. Koridoris ringi kaedes võis kõht tühi ja laenas. Riputan tarbe-
sääraseid haavades narmendavaid tu tabaluku kapi ette ja asutam
ja nutvaid uksi küllaga kohata. 
«Ju siis kellelgi miskit vaja oli,» 
lohutasin iseend ja  parandasin  lu
ku. Pikast sõidust roidunud, kebi- 
sin linade vahele. Koridorist kost-

loengusse.
Olen täielikult sisse elanud ühis

kodu elurütmi, ei pahanda kellega
gi, ei tõsta häält, olen eluga ra 
hul, sest nii vist peabki olema...

vad valjud hõiked ja ebaprofessio- Kui ühiselamu, siis olgu kõik ühi- 
naalne kitarriplõnnimine on muu- ne. Kasvatan  parajalt  paksu naha 
tunud juba unelaulutaoliseks. Va- selga ja elan edasi, 
hei esitavad lõbusaid aariaid isegi Aga peale minu on veel sadu. 
populaarsed estraadilauljad (kunst üliõpilasi. Kõik ei suuda sarn- 
tuleb ikkagi kuulajale kätte tuua), mait selga kasvatada (ja ega nii 
Öõ jooksul käiakse minimaalselt tohigi) . Inimene püüdleb ikka pa- 
korda kolm sigarette, kellaaega või rema poole. Seetõttu võib peaaegu 
muud-kolmandat küsimas. Oskan igast «Edasi» numbrist lugeda: 
kõigile läbi une ammendava vastu- «Üliõpilane üprib toa. Nõus abis
se anda. Olen harjunud. tama». Sageli ei tule suurte sekel- 

Unes näen tavaliselt Utoopia dustega saadud erakort_eriski soo- 
ühiselamut. Suurt kivimaja, v,tud _ kodurahu ja õpihimulinesaare

kus igal tudengil oma tuba: koi 
mest küljest helikindla seinaga pii-

noor inimene seisab murest muser
datuna lõhkise küna ees. Selle s a a -

ratud, suure puhta aknaga. Näen .me. a&a '?e ,e1<̂u^ a^. ara parandada, 
korras televiisoreid, kadumatuid e kokku votame.
telefone, lollikindlaid aknaklaase 
ja ukselukkusid, puhtust ja  rahu. 
Mingi seletamatu turvalisustunne 
õnnistab mind, magajat.

Hommikul virgun keskküttekatla 
monotoonse urina peale. «Ahaa, 
köetakse juba.» Tualettruumis toi-

Kui õige prooviks?
HANNES TAMME
NB!

Täna ilmub venekeelne lisalehti 
nr. 2.

Toimetaja V. SOOTAK

Ajalehe «TRÜ» toim etuse aadress: 202400 Tartu, ÜUkooll t. 18, TRÜ, ruum  302, tel. 341-21/253. Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. Tartu Ülikooli 17/19. III . Üksiknumbri hind 2 koev
.  .  Tellim. nr. 1304. MB-01487.TRÜ» «Тарту Рийклиж Юликоол» («Тартуский государственный университет»). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ и профкома Тартуского государственного университета, г. Тарт^»
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Nr. 11 (1221) Reedel, 4. aprillil 1980 XXXII aastakäik

EKP TRU komitees
24. märtsi istungil oli vaatluse all EKP TRÜ komitee 1978. aasta 

10. aprilli ja EKP TRÜ komitee ja TRÜ nõukogu 29v. detsembri 1978. 
aasta otsuse täitmine, mis käsitlevad TRÜ teadusliku ajaloo koosta
mist ja väljaandmist. Sellest kõnelesid M. Reinfeldt, V> Haamer, 
A. Liim, H. Palamets jt. (Lähemalt järgmises lehes.)

Informatsiooni EKP TRÜ komitee 1978. aasta 23. oktoobri otsuse 
«Üliõpilaste sise- ja välispoliitilise informatsiooni korraldamisest» 
täitmisest füüsika-keemiateaduskonnas andsid M. Liigant ja J. Järv.

Arutati kaadriprobleeme ja kutsetaotlusi füüsika-keemiateaduskon
nas.

Rahvamaleva tööst ülikoolis ia teaduskondade parteiorganisatsioo
nide ülesannetest rahvamaleva töö suunamisel kõneles A. Otstavel (ka 
rahvamaleva probleemid on vaatluse all järgmises lehenumbris).

Komsomolikroonika
25. märtsil võttis ELKNÜ TRÜ 

komitee ÜLKNÜ liikmeks Villu 
Kopli (matemaatikat. IV k.) ja Ka
lev Närepi (majandust. I k.). Soo
vituse NLKP liikmekandidaadiks 
said Margus Viigimaa (ravi IV k.), 
Ervin Vilson (ravi IV k.), Silvia 
Kivimägi (žurnalistika IV k.), Kat
rin Saks (žurnalistika IV k.), Epp 
Lihtsa (majandust. I ll k.), Aasa 
Tsakuhhina (ajaloot. III k.), Kalev 
Tarkpea (füüsika V k.) ja Jaan Ki
vistik (füüsika V k.). NLKP liik
meks astumiseks sai soovituse Urve 
Leet (farmaatsia IV k.).

Seoses tööleasumisega EÜE ko
missarina vabastati ELKNÜ TRÜ 
komitee asesekretäri kohalt, Mart 
Raik. Uueks EÜE asesekretäriks 
valiti õigusteaduskonna diplomand 
Rein Frolov. Ideoloogiasektori ju
hataja asetäitjaks leninliku arves
tuse ja ÜPP alal valiti Antonina 
Roosimägi (filoloogiat. III k.). 01- 
mesektori juhataja kohalt vabasta
ti Riivo Kotkas, kes täidab ENSV 
Ülemnõukogu saadiku kohuseid. 
Uueks olmesektori juhatajaks sai 
õigusteaduskonna II kursuse üliõpi

lane, Tiigi 14 ühiselamu nõukogu 
esimees Mati Luukas.

Ülikooli komsomolikomitee kuu
las ära ideoloogiasektori juhataja 
Ülar Tiku informatsiooni tööst mit- 
tekommunistlike noortega ja ma
jandusteaduskonna komsomolisek
retäri Ene Tuulmäe informatsiooni 
selle kohta, kuidas täidetakse 
ELKNÜ Keskkomitee sekretariaadi 
poolt TRÜ majandusteaduskonna 
komsomolitöö kohta vastuvõetud 
otsust.

?

INTERKLUBI
9. aprillil kell 20 toimub komso

molikomitees interklubi koosolek: 
arutame sõpruspäevadeks valmis
tumist. Kõigile liikmetele, kandi
daatidele ja klubisse astuda soovi
jaile o s a v õ t t  k o h u s t u s l i k .

Selles lehes
Õppe- ja teadustöö üht
susest — teadusprorektor 
prof. H. Metsa, 2. lk. 
Juubilarid on dotsendid 
Maria Epler ja 
Antidea Metsa
— 2. lk.

(Ц Uudised on seekord 3. lk. 
9  ÜTÜ seminarlaager peeti 

Kongutas — 3. lk.
Noorte kunsti näitusest 
Tallinnas — 3. ja 4. lk.

ф  «Keelemeel» —
P. Nurmekund, 4. lk.

Tähelepanu I
Eeloleval ühtsel p о 1 i i t p ä e -

v а I kolmapäeval, 9. aprillil kl. 14 
esinevad aulas NLKP Keskkomitee 
lektorid G. V. Šapov (majandus
poliitika probleemid) ja J. V. Pol- 
jakov (rahvusvahelised suhted).

BIRUTE ŽELVITE,

ELKNÜ TRÜ komitee
õppesektori juhataja

Sündinud 19. märtsil 1957. Lõpetas 
Tartu 5. keskkooli 1975. aastal. Samal 
aastal astus TRÜ filoloogiateaduskonda 
eesti filoloogia erialale. 1978/79. õppe
aastal täiendas end leedu keele alal 
Vilniuse Riiklikus Ülikoolis. Ülikoolis 
õppides on täitnud kursusevanema, tea
duskonna õppesektori juhataja, osakon
na komsomolisekretäri, ÜTÜ eesti keele 
ringi juhatuse liikme ja TRÜ kammer
koori vanema kohustusi.

Vallaline.
ÜLKNÜ liige 1971. aastast.

REIN FROLOV,
ELKNÜ TRÜ komitee 

EÜE asesekretär

Sündinud 19. mail 1955. a., lõpetanud 
1973. a. Nõo keskkooli. Pärast keskkooli 
lõpetamist töötas Kohtla-Järve 1. kesk
koolis ja põlevkiviuurimise instituudis.

1975. aastal astus õigusteaduskonda. 
Ülikooli ajal on täitnud kursuse komso
molisekretäri, kursuse büroo liikme ja 
komsomoiikomitee EÜE sektori liikme 
kohuseid.

1976. a. suvel oli EÜE Sassi rühma 
komissar, 1977 Tjumeni rühma koman
dör, 1978 Väinamere regiooni komissar, 
1979 Tartu regiooni komandör-komissar.

Vallaline.
ÜLKNÜ-sse kuulub 1969. aastast.

ERVIN LUUR, 
õigusteaduskonna 

komsomolibiiroo sekretär

Sündinud 27. oktoobril 1957. a. Lõpe
tas Pärnu 2. keskkooli 1976. aastal. Sa
mal aastal astus TRÜ õigusteaduskonda. 
Enne teaduskonna komsomolisekretäriks 
valimist 1979. a. oktoobris oli teadus
konna õppesektori juhataja ja ülikooli 
komsomolikomitee EÜE sektori liige.

1979. a. suvel oli EÜE Pärnu-Rapla 
piirkonna komandör-komissar.

Abielus, perekonnas tütar.
NLKP liikmekandidaat 1979. aastast.

Kogu Kommunistliku Partei ja 
Nõukogude riigi mitmekülgne töö 
sotsialismi ja kommunismi üles
ehitamisel on valgustatud  V. I. Le
nini lootustest ja ideedest. V. I. Le
nini nime, teoreetilise pärandi ja  
kultuurilise ülesehitustöö revolut
sioonilise praktikaga on lahu tam a
tult seotud ka nõukogude kõrgkoo
li kujunemine ja  areng.

Kogu rahvaharidussüsteemi, seal
hulgas ka kõrgkooli põhjalikku üm 
berkorraldamist nägi V. I. Lenin et- 

.te kui sotsialistliku ülesehitustöö 
üldprogrammi tähtsat lüli, prole
tariaadi diktatuuri ülesannete osa. 
«Ainult siis, kui me noorsoo õpeta
mise, organiseerimise ja  kasvatuse 
põhjalikult ümber korraldame,» rä ä 
kis V. I. Lenin, «võime me saavu
tada, et noore sugupõlve jõupingu
tuste tulemusena luuakse ühiskond, 
mis ei sarnane vana ühiskonnaga, 
s. o. kommunistlik ühiskond.» 
(V. I. Lenin, Teosed, 31. kd. 
lk. 253.)

Nõukogude kõrghariduse täh tsa 
mat . eesmärki nägi V. I. Lenin 
rahvam ajanduse ja meie maa kul
tuuri eluliste vajaduste rahuldami
ses kvalifi tseeritud spetsialistide 
kaadri järele, kes on kasvatatud 
proletaarse ideoloogia alusel, u s ta 
vuse vaimus parteile ja  sotsialis tl i
kule kodumaale.

Üks peamisi kogu kõrgharidus-

IJEN IN IST
f a

L E N IN IG A  
1870 —1980

süsteemi ümberkorraldamise t ingi
musi oli juhtimine Kommunistliku 
Partei poolt. «Peame kasutama ko
gu riigiaparaati ,» märkis V. I. Le
nin oma esinemises V K (b)P  IX 
kongressil, «selleks, et õppeasutu
sed, kooliväline haridustöö, prakti
line ettevalmistus, et kõik see toi
muks kommunistide juhtimisel, 
proletaarlaste, tööliste, töötavate 
talupoegade jaoks.» (V. I. Lenin, 
Teosed, 30. kd., lk. 423.) Esmaseks 
sammuks vana kõrgharidussüstee- 
mi muutmisel ja uue loomisel oli 
rahvahariduse riikliku juhtorgani 
loomine. Juba teisel ülevenemaali
sel nõukogude kongressil 26. ok
toobril 1917. aastal organiseeriti  
VSFNV Rahvahariduse Komissari
aat eesotsas silmapaistva parte i- ja  
riigitegelase A. Lunatšarskiga. Te- 
ma_ koosseisu kuulusid ka tuntud 
leninlik-bolševistliku kaardiväe 
esindajad N. Krupskaja, P. Lebe- 
dev-Poljanski, F. Kalinin, V. Bontš- 
Brujevitš, L. Menžinski jt. Kõrvuti 
sellega loodi esialgu kõrgkoolides 
kõrgemate komissaride ja revolut
siooniliste komiteede instituudid, 
aga seejärel kommunistl ikud raku
kesed, mille kaudu Kommunistlik 
Partei pidas sidet õppejõudude ja  
üliõpilaste laiade massidega, k as
vatas neid, suunas kogu kõrgkooli 
tööd.

Esitades oma konkreetsed e tte
panekud kõrgkooli ümberkorralda

Lenin kõrgharidusest
mise küsimustes, kriipsutas V. I. 
Lenin tungivalt alla vajadust la
hendada see protsess klassiposit- 
sioonilt lähtudes. See printsiip oli 
aluseks V K (b)P  programmile rah
vahariduse valdkonnas, mis võeti 
vastu partei VIII kongressil 1919. 
aastal. Muu hulgas märgiti selles: 
«. . .  viia lõpuni 1917. aasta Ok
toobrirevolutsiooniga alustatud ko
danluse klassivõimu vahendiks ol
nud kooli muutmine ühiskonna 
klassijaotuse täieliku hävitamise 
vahendiks, ühiskonna kommunistl i
ku ümbersünni vahendiks.»

Et- tuua kõrgkooli laiu töörahva- 
hulki, anda neile võimalus kõrgha
riduse omandamiseks, anti 1918. 
aasta  2. augustil välja V. I. Lenini 
allkirjaga RKN dekreet: «Vastuvõ
tu eeskirjadest VSFNV kõrgemates
se õppeasutustesse», mis sai kõrg
kooli proletariseerimise alguseks. 
Vastavalt dekreedile võisid kõik 
soovijad, kes olid saanud 16-aas- 
taseks, sõltumata kodakondsusest 
ja soost, astuda igasse kõrgkooli, 
esitamata haridust tõendavat do
kumenti. Eelisjärjekorras võeti vas
tu isikuid proletariaadi ja  kehvta- 
lurahva ridadest ja neile võimalda
ti laialdaselt stipendiumi. Kaotati 
tasu kõrgkoolis õppimise eest. Fak
tiliselt lubas see dekreet realiseeri
da töölistele ja kehvtalupoegadele 
esimeses nõukogude konstitutsioo
nis (10. juuli 1918. a.) antud õigust 
igakülgsele ja tasuta  haridusele.

Kõrgkooli proletariseerimise le
ninliku idee kehastuseks sai 1919. 
aastal Moskva K. Marxi nim. Kom- 
mertsinstituudi (nüüdne G. V. Pleh- 
hanovi nim. Rahvamajandusinsti- 
tuut) loodud esimene töölisfakul- 
teet. Selle töölisfakulteedi positiiv
se kogemuse alusel võeti 1920. aas 
ta septembris V. I. Lenini initsia

tiivil vastu Rahvakomissaride Nõu
kogude otsus «Töölisfakulteetidest», 
mis legaliseeris töölisf akulteetide 
loomise, tehes nad kõrgkooli o rg aa 
niliseks osaks. Reaktsiooniline pro
fessorkond võttis kõik need abinõud 
vastu vaenulikult. Kõrgkoolides 
juurdunud kodanlikud elemendid 
propageerisid ägedalt,  et tööliste ja 
talupoegade vastuvõtt kõrgkooli
desse on «juurdevool tänavalt», et 
töölised ja  talupojad pole üldse 
võimelised loominguks, teaduste ja 
kõrghariduse omandamiseks.

Vastuseks neile hüsteerilistele 
avaldustele kir jutas V. I. Lenin a r 
tiklis «Kuidas organiseerida võist
lust»: «Nii kõnelevad, mõtlevad ja 
tegutsevad kodanlased ja kodanii- 
kud intelligendid. Oma naha hoid
mise seisukohalt on nende käitumi
ne arusaadav: feodaalmõisnike tal- 
lalakkujail ja  armuleivasööjail, 
pappidel, kirjutajatel,  tš inovnikutel 
Gogoli tüüpide hulgast, Belinskit 
vihkavail «intelligentidel»'  oli s a 
muti «raske» loobuda pärisorju
sest . ..  «Nemad» arvavad, et «liht
rahvas», «lihtsad» töölised ja  
kehvtalupojad ei tule toime suure, 
selle sõna maailmaajaloolises mõt
tes tõepoolest kangelasliku organ i
satsioonilist laadi ülesandega, mil
le on pannud töötava rahva õlgade
le sotsialistlik revolutsioon.» (V. I. 
Lenin, Teosed, 26. kd. lk. 375.) 
V. I. Lenin oli veendunud ja  us
kus sügavalt,  et sotsialistlik revo
lutsioon, mis avas töötavatele 
massidele avara juurdepääsu tead
mistele, annab neile suured võima
lused loomejõudude arendamiseks. 
««Lihtrahva» hulgas,» märkis ta, 
«kellest kodanlikud intelligendid 
räägivad kõrgilt ja halvakspane
valt, on niisuguseid inimesi m assi
liselt. Töölisklass ja talurahvas on

niisuguste talentide suhtes alles 
puutumata ja  väga  rikkalik alli
kas.» (V. I. Lenin, Teosed, 26. kd., 
lk. 376.)

Purustades kõrgkooli vanu klas- 
sialuseid, seisuslikke ja kastilisi 
igandeid, hoiatas V. I. Lenin ühtla
si põhjendamatute lammutuste eest, 
kutsus kasutama ja arendama po
sitiivset pärandit ning progressiiv
seid traditsioone. V astandina «va
sakpoolsetele kommunistidele», kes 
suhtusid vaenulikult kõigisse ko
danlikesse spetsialistidesse ja arva
sid, et proletariaat peab välja mõt
lema «oma» teaduse, heites kõrva
le kõik kodanliku teaduse saavutu
sed, näitas V. I. Lenin, et «. . .  tu 
leb osata vahet teha selle vahel, 
mis oli vanas koolis halba ja mis 
oli seal meile kasulikku, ja tuleb 
osata sealt välja valida see, mis 
on kommunismile tarvilik.» (V. I. 
Lenin, Teosed, 31. kd., lk. 255.) 
Oma arvamust konkretiseerides 
märkis ta: «On vaja võtta kogu 
kultuur, mille kapitalism on j ä t 
nud, ja sellest üles ehitada sotsia
lism. On vaja võtta kogu teadus, 
tehnika, kõik teadmised, kunst. Il
ma selleta meie ei saa üles ehitada 
kommunistliku ühiskonna elu.» 
(V. I. Lenin, Teosed, 29. kd., lk. 
52.)

Mineviku- kultuurilise ja teadus
liku pärandi kasutamine proletari
aadi poolt, õpetas V. I. Lenin, on 
üleminekuperioodil kapitalismilt 
sotsialismile objektiivne ajalooline 
paratamatus. Sellepärast pidas ta 
Kommunistliku Partei programmili
seks nõudmiseks vana kõrgkooli 
kaadri kaasahaaramist, ümberkas
vatamist ja  kasutamist sotsialismi 
ülesehitamisel.

(Järg 2. lk.)



öppe- ja teadustöö 
ühtsusest

HERBERT METSA
TRÜ-s kui juhtivas kõrgkoolis on lõplikku vormi saamas teadus

osakond. Selle koosseisus on teadustöö põhisuundadel baseeruvad tea- 
dussektorid, mis on teadusliku töö tegemise põhiüksused TRÜ-s ja 
seega paralleelsüsteemiks kateedritele. Kuid teadussektori kujunemine 
ei tähenda kõrgkoolis kateedri teaduslike funktsioonide kadumist, ei 
tähenda õppe- ja teadustöö eraldumist teineteisest. Kõik kateedri üles
anded, sealhulgas teadustööd reguleerivad juriidilised aktid on kehti
vad. Meenutame siin mõnd sätet kateedri põhimäärusest.

Kateedri ülesandeks on: teadustöö tegemine vastavalt kinnitatud 
plaanile; üliõpilaste teadustöö juhendamine; lõpetatud teaduslike 
tööde tulemuste arutamine ja tootmisse juurutamine; lõpetatud uuri
muste avaldamiseks soovitamine.

1979. aastal vastuvõetud kõrgkooli teadusosakonna põhimääruses 
(p. 2) on öeldud: teadusosakond taotleb oma tegevuses teaduslike 
uurimuste arengut ja efektiivsuse tõusu, saadud tulemuste kiiremat 
kasutamist rahvamajanduses ja õppeprotsessis, teadus- ja õppe-kasva- 
tustöö edasise arengu ühtsust.

Järelikult, kateedri töö tähelepanu keskpunktis peab olema kogu 
teadustöö tehnoloogia, alates plaani koostamisest kuni töö tulemuste 
juurutamiseni.

Teadusosakond esitas hiljuti kümmekonnale TRÜ kateedrile mõned 
küsimused seoses teaduslik-organisatsioonilise tööga kateedris. Saa
dud vastused näitavad nii ühte kui teist, üldiselt head, kuid mõnikord 
ka järjekindluse puudumist.

Toome mõned vastused mõnele küsimusele.
1. Kes koostab kateedri teadusliku töö plaani projekti? Kas seda 

arutatakse kateedri koosolekul?
Teadusliku uurimistöö plaani projekt koostatakse enamikul juhtu

del kateedri liikmete aktiivsel osavõtul ja arutatakse läbi kateedri koos
olekul. Ainult ühes küsitletuist — analüütilise keemia kateedris — ei 
aruta plaani projekti kateedri koosolek, vaid vastav uurimisgrupp.

2. Kes kontrollib ja kuidas kontrollitakse kateedri teadusliku töö 
plaani täitmist? Milline regulaarsus on sellel kontrollil?

Hospitaalkirurgia kateeder: teadusliku töö plaani täitmist kontrollib 
teema juhendaja ja täitmist arutatakse kateedri koosolekutel kord 
kvartalis või poolaastas. 1979. a. andsid kõik kateedri liikmed kateedri 
koosolekul aru oma teadusliku töö käigust.

Füsioloogia kateeder: teadusliku töö plaani täitmist kontrollitakse 
regulaarselt juhendajate ja kateedri juhataja poolt jooksva töö käigus. 
Kateedri koosolekutel arutatakse teadustöö plaani täitmist kaks korda 
aastas (reeglina juuni- ja detsembrikuu koosolekutel).

On ka mõni diplomaatiline vastus, millest ei loe selgesti kontrolli 
käiku välja.

3. Kuidas kontrollib kateeder nende kateedri liikmete teadusliku 
töö plaani täitmist, kes töötavad kompleksuurimisgrupis, mille tea
duslik juhendaja on väljastpoolt oma kateedrit? Milline seos on nende 
kateedri liikmete teadusliku ja õppetöö vahel?

Eesti keele kateedri juhataja prof. H. Rätsep:
Kateedrijuhataja kontrollib nende õppejõudude teadustööd indivi

duaalselt ja teadusliku juhendaja kaudu. Kui teadustöö kulg on arut
lusel kateedri koosolekul, siis annavad seal aru ka need õppejõud.

Seos õppejõudude teadustöö ja õppetöö vahel:
1) prof. A. Kask — teema on otseselt seotud tema poolt loetava kur

susega eesti dialektoloogiast.
2) dots. A. Valmet — seotud erikursusega eesti murretest.
o) van.-õp. A. Veski — seotud erikursusega eesti terminoloogia kuju

nemisest.
4) van.-õp. J. Peebo — seotud kursusega eesti morfoloogiast.
5) van.-õp. V. Kingisepp — pole seotud õppetööga.
6) van.-õp. H. Õim — seotud erikursusega semantikast.

On ka problemaatilisemaid juhtumeid. Füsioloogia kateedri juhataja 
prof. E. Vasar kirjutab: Kompleksuurimisgrupis töötavad kateedri õp
pejõududest dots. M. Epler TRÜ biofüüsika ja elektrofüsioloogia labo
ratooriumis (olles ise selle laboratooriumi teaduslik juhendaja) ja 
ass. V. Pert morfoloogide juures (juhendaja prof. A. Truupõld). Esi
mene allüksus on iseseisev ega allu kateedrile ja vastutab ise oma töö 
eest. Ass. V. Perdi teadusliku töö plaani täitmist kontrollib juhendaja 
ja aeg-ajalt kateedri juhataja. Oma teadustöö saavutusi rakendavad 
dots. M. Epler ja ass. V. Pert õppetöös, esimene südame-vereringe 
füsioloogia alal (õppetöö läbiviimine laboris, ÜTÜ töö), teine endo- 
krinoloogia ja biorütmide valdkonnas (ka ÜTÜ raames).

Analüütilise keemia kateedri juhataja prof. kt. Ü. Haldna peab 
koguni mittevajalikuks kuulata nende kateedri liikmete aruandeid, 
kes töötavad kompieksgrupis väljaspool kateedrit, kuna ülejäänud 
õppejõud ei tunne nende probleeme.

On vaja silmas pidada, et 1) kateeder peab ära kuulama iga õppe
jõu teadusaruande, sõltumata tema uurimisgrupi alluvusest; 2) tuleb 
taotleda õppe- ja teadustöö ühtsust. Komplekssus on kõrgkooli teadus
töö planeerimise alus.

Kui ma 1946. aastal viimase kur
suse üliõpilasena füsioloogia ka
teedrisse tööle tulin, leidsin eest 
täiusliku matriarhaadi — kateedri 
hierarhia kõigil tasapindadel olid 
juhtivateks jõududeks naised. Nen
de hulgast jättis eriti sügava m ul
je assistent Maria Epler, sel ajal 
veel neiupõlvenimega Reeben. Seda 
mitte ainult kui eksootiliste ronk
mustade juuste ja  sügavpruunide 
si lmadega virtuooslik pianist, vaid 
kui eeskuju teaduse kõrgustesse 
pürgimisel. Ülikoolis oli ta  olnud 
minust terve kursuse ees, siin oli 
ta  aga juba koguni kaheaastase 
s taažiga pedagoog-teädlane. Mulle 
imponeeris, kuidas ta oskas as ja 
tundmatule pilgule koli täis näiva
test kappidest kõike tööks vajalik
ku üles leida ja  lisaks sellele veel 
praktikumides õigesse kohta paika 
panna. Lisaks praktikumidele olid 
sel ajal au sees loengu katsed. See 
töö oli nagu jäämägi, millest ena
mik pole nähtaval.  Arstiteaduskon
na üliõpilasi polnud sel ajal palju 
vähem kui praegu, assistentide töö 
tuli aga meil enam-vähem kahe 
peale ära teha. Marial olid osavad 
eksperimentaatorikäed. Ei kohuta
nud teda ükski rikki läinud aparaa t
— käed külge ja aparaa t oligi en
dine või siis veidi teistsugune. 
Igapäevastes pikkades ü ldarenda
vates jutuajamistes õpetajaga kas
vasid meist füsioloogid. Leidsime 
aga aega ka teaduslikuks tööks. 
Maria ees, mina taga, saime töö 
kõrvalt valmis oma kandidaaditööd. 
Tänapäevani räägin loengul kõrge
ma närvitalit luse peatükki käsitle
des Maria Epleri teravmeelsetest 
katsetest, t ingitud okulokardiaal- 
refleksi kujundamisest esimese ja 
teise signaalsüsteemi vahendusel.

Tervelt 15 aastat töötasin mujal.

Vene keele metoodika kateedri 
juhataja, ENSV teeneline õpetaja 
dotsent Antidea Metsa tähistab 6. 
aprillil oma esimest juubelit.

«Kas juba?» küsitakse.
Juubilar ise aga arvab, et inime

se elu igal perioodil on oma võlu, 
oma annid, oma raskused ja m u
red, rõõmud ja avastused.

Inimese elu võib kir jeldada mõ
ne reaga. Näiteks nii:
& sündinud Kingissepas teenistu
jate perekonnas; ^  lõpetanud 1953. 
aastal TRÜ vene keele ja kir jan
duse osakonna; & võtnud aktiiv
selt osa ülikooli ja linna ühiskond
likust elust — oli TRU parteikomi
tee sekretär ning ametiühingukomi
tee esimees, EKP Tartu Linnako
mitee liige; X  lugenud sisukaid 
loenguid vene keele õpetamise me
toodikast, juhendanud kursuse- ja 
diplomitöid ning pedagoogilis t 
praktikat; Ф kaitsnud 1970. aastal 
kandidaadiväitekirja vene keele 
õpetamise individualiseerimisest 
programmelementide kasutamisega;
#  õpetanud vene keelt Ungaris , 
SDV-s, Soomes; osa võtnud 
rahvusvahelistest sümpoosionidest 
ja kongressidest (Helsingi, B uda
pest, Varna, Varssavi, Berliin); 
^  avaldanud umbes 60 teaduslik
ku tööd vene keele õpetamisest 
koolis ja kõrgkoolis.

Need kokkuvõtlikud read haa ra 
vad 32 eluaastat, mille kestel Anti-

M aria  
Epler 60

Jõudsin tagas i kodulinna ja  leid
sin füsioloogia kateedri endisest 
kohast, kuid hoopis uuel tase
mel. Kateeder oli maskuliniseeru- 
nud, kolleegid 15 aasta  võrra vana- 
nenüd. Kes aga oli jäänud m uutu
matult nooruslikuks, energiliseks ja 
elurõõmsaks, oli dotsent Maria Ep
ler. Tema mõte jookseb endist vii
si nii väledalt, et sellele sõnad 
tihtilugu järele ei jõua. Loengutel 
on ta endiselt tulvil vaimustust 
oma eriala vastu. Tema teaduslike 
publikatsioonide arv ületab juba 
poolsada, nende hulgas rida üksi 
või kahasse kirjutatud teaduslikke 
ja populaarteaduslikke raamatuid 

ja brošüüre. ENE füsioloogia-ala-

Antidea 
Metsa 50

dea Metsa on jõudnud saada a r 
mastavaks abikaasaks, hellaks 
emaks, hoolitsevaks vanaemaks, 
nõudlikuks õppejõuks, initsiatiivi- 
kaks teaduste kandidaadiks, autori
teetseks dotsendiks, lugupeetud ka
teedrijuhatajaks, ENSV teeneliseks 
õpetajaks.

sed märksõnad oleksid tema kaas
tööta jäänud  üpris lünklikuks. Väi
tekirjade juhendamine ja  oponeeri
mine, üliõpilaste võistlustööd, kon- 
verentsitööd, diplomitööd, kursuse
tööd. Vabariiklikud aukirjad ja  
üleliidulised medalid. Autoritunnis
tused . . .  Omal ajal, täis nooruslik
ku entusiasmi, olime kõik leiuta
jad. Minu suur leiutis jäi küll eks- 
perimentaaltöökoj a pooleliolevate 
asjade hulka. Maria Epleri poolt 
koos insenerist vennaga konstruee
ritud keskmise arteriaalse vererõhu 
registreerimise aparaat  on aga üle
liiduliselt rahvam ajandusnäituselt 
toonud mitmeid medaleid, leiab k a 
sutamist nii füsioloogilises eksperi
mendis kui ka meditsiinilises prak
tikas ja  on seeriatootmises. Kuid 
vähe sellest. Lisaks kõigele oli M a
ria Epler inits iaatoriks TRÜ biofüü
sika ja elektrofüsioloogia labora
tooriumi loomisel, on selle teadus
lik juhendaja ja teadusliku uurimi
se suuna looja. Tean oma kogemus
test, kuivõrd raske on luua uut la
boratooriumi ja sellele elu sisse 
puhuda. Siiski pean kõigi nende 
saavutuste kõrval kõige olulise
maks, et paljude aastakümnete- 
kestel on Maria E p le r^edasi  and
nud oma teadmisi paljudele tuhan
detele noortele ja  äratanud neis 
huvi füsioloogia ja teaduse vastu:

60-aastane õppejõud ei ole enam 
noor. Ka mitte veel vana. V aada
tes Maria Eplerit ja  tema väsima
tut tegutsemist tundub, et see on 
veel produktiivseim loominguline 
iga. Palju on Maria Epler korda 
saatnud, olen aga veendunud, et ta 
veel väga palju korda saadab. Sel
leks jõudu ja õnne!

OLAF IMELIK
ИВНВКЯБВЗНЯЕЯПВВНЯВВВВИИВЕЯННИЕЯЯВ

Palju nähtamatuid niite seob 
teda ülikooli kollektiiviga, kelle 
huve südamesse võttes on ta ela
nud pikki aastaid. Paljud vabariigi 
õpetajad on talle tänulikud selle 
eest, et ta on aidanud neil aru sa a 
da õpetaja elukutse kordumatusest, 
vastutusrikkusest ja  heldusest! Edu 
on teda saatnud üliõpilaste, tule
vaste õpetajate kasvatamisel selle
pärast,  et ta kasvatab ühe kõige 
veenvama mõjutamisvahendi, isik
liku eeskuju kaudu!

Meid, kolleege vaimustab tema 
oskus juhtida oma saatust, naka
tada  ümbritsevaid ammendamatu 
optimismiga, luua kateedris loo
mingulise põlemise ja heasoov
likkuse õhkkonda. Mõistes, et ini
mese meeleolu sõltub ümbritsevate 
suhtumisest temasse, et suhtlemisel 
ei ole olemas tähtsusetuid pisiasju, 
oskab ta vältida ka kõige tühise
maid konflikte. Tänu suurepärase
le organiseerimisvõimele ning suht
lemisoskusele koordineerib ja suu
nab vabariikliku vene keele õppe
metoodilise nõukogu esimees 
A. Metsa ka meie teiste kõrgemate 
koolide õppejõudude tööd.

Sellel kevadpäeval soovime, et 
oleksite niisama nõudlik ja  vas tu 
tulelik, voluv ja  taktitundeline, selt
siv ja abivalmis, nagu Teid alatf 
oleme tundnud!

/  Kolleegide nimel 
KURA ALLIKMETS

Lenin kõrgharidusest
(Algus 1. lk.)

Diferentseeritud lähenemisviis 
vana intelligentsi hindamisele, nen
de seas järjekindel leninlike töö
meetodite kasutamine lubas parteil 
ümber kasvatada ja nõukogude või
mu poole tuua suure osa tema 
esindajaist.

Lähtudes õpetuse ja kasvatuse la- 
hutamatusest nõukogude kõrgkoo
lis, kutsus V. I. Lenin eraldama 
maksimumi tähelepanust üliõpilas
noorsoo ideelis-poliiti lisele, töö-, 
kõlbelisele, patriootilisele ja inter
natsionaalsele kasvatusele. Need 
tähtsam ad nõudmised kõrgkooli 
ideelis-kasvatustööle olid esitatud 
V K (b )P  programmis, kus näidati, 
et «kool ei pea olema mitte ainult 
kommunismi pritsiipide juht üldse, 
vaid ka proletariaadi ideelise, o rg a 
nisatsioonilise, kasvatusliku moju 
juht töötavate masside poolprole- 
taarsetesse ja mitteproletaarsetesse 
kihtidesse, et kasvatada põlvkonda, 
kes oleks võimeline kehtestama 
kommunismi lõplikult.»

Jätkates V. I. Lenini poolt alus
ta tu t  on Kommunistlik Partei s a a 
vutanud tohutuid edusamme nõu
kogude kõrgkooli ülesehitamisel ja  
edasisel arendamisel.

Sõjaeelsete viisaastakute "jooksul

hakati kõigis kõrgkoolides õpetama 
ühiskonnateadusi, viidi sisse uued 
õppeplaanid ja -programmid, tu 
gevnes kõrgkoolide juhtimine. Põh
jalikult muutus üliõpilaskonna sot
siaalne koosseis, mis üha enam 
vastas ühiskonna sotsiaalses s truk
tuuris NSV Liidus toimunud m uu
tustele. Juba teise viisaastaku lõ
puks oli nõukogude kõrgharidus- 
süsteem põhiliselt üles ehitatud ja 
võimaldas rahuldada meie maa rah 
vamajanduse ja kultuuri vajadusi 
spetsialistide kaadri järele.

1940. aastal astus Eesti sotsia
listliku revolutsiooni võidu tu lemu
sena NSVL rahvaste vennalikku 
perre. Põhjalikud sotsialistlikud 
ümberkorraldused tingisid tähtsa 
ülesandena ka kõrgkooli ümberku
jundamise Eesti NSV-s. Kasutades 
NLKP kogemusi ja  tuginedes le
ninlikele kõrgkooli ümberkujundus- 
printsiipidele, asus EKP juba 
1940. aastal seda ülesannet lahen
dama. Päras t  Eesti vabastamist hit
lerlikest okupantidest asuti täies 
ulatuses selle töö juurde. Kogu va
bariigi kõrgkoolide õppe- ja kasva

tustöö pandi plaanilistele alustele. 
Kõigis kõrgkoolides asuti looma 
partei-, komsomoli- ja teisi ühis
kondlikke organisatsioone, mis vas
tavalt organisatsioonilisele ja ideo
loogilisele kasvule hakkasid eten
dama üha täh tsam at osa kõrgkooli 
ümberkorraldamisel.  Juhindudes 
V. I. Lenini näpunäidetest võttis 
EKP kasutusele rea kiireloomulisi 
meetmeid vana kõrgkooli kaadri 
kaasatõmbamiseks, ümberkasvata
miseks ja ärakasutamiseks ning 
uue teaduslik-pedagoogilise kaadri 
loomiseks. EKP on hoidnud kindlalt 
kõrgkooli proletariseerimise kurssi, 
mis tähendab, et kõrgkoolis õpivad 
esmajärjekorras tööliste, ta lupoega
de ja töötava intelligentsi lapsed. 
Ühiskonnateaduste õppimise, aga ka 
mitmesuguste vaba aja organisee
rimise vormide kaudu saavutasid 
kõrgkoolide parteialgorganisatsioo- 
nid üliõpilasnoorsool marksistlik- 
leninliku maailmavaate kinnistumi
se. Juba 1951. aasta  lõpuks oli nõu
kogude kõrgharidussüsteem Eesti 
NSV-s põhiliselt välja kujundatud.

NSVL ja ENSV ajalooline koge
mus näitab, et kõrgkooli sotsialist
liku ümberkorraldamise edu sõltub 
paljus V. I. Lenini nõuannete loo
mingulisest ellurakendamisest,  sel
le protsessi mõjutamisest ja juhti
misest Kommunistliku Partei poolt.

Arenenud sotsialismi tingimus
tes, kui tähtsaimaks seaduspärasu
seks saab teaduslik-tehnilise revo
lutsiooni saavutuste  ühendamine 
sotsialismi eelistega, kui teadus 
muutub tööviljakuse tõstmise otsus
tavaks teguriks, kasvab kõrgkooli 
osa ja tähtsus veelgi. Tema töö 
efektiivsusest ja kvaliteedist, idee- 
lis-poliitilisest suunitlusest sõltub 
paljus meie maa teaduslik, tehnili
ne, majanduslik ja intellektuaalne 
tase. Just need tegurid tingisid 
NLKP Keskkomitee ja NSVL Mi
nistrite Nõukogu määruse «Kõrg
kooli edasisest arendamisest ja 
spetsialistide ettevalmistamise kva
liteedi tõstmisest» 1979. aasta  juu
lis, milles on kavandatud kõrgkooli 
arendamise ja edasise täiustamise 
laiaulatuslik programm NSV Lii
dus.

RAFIK GRIGORJAN, 
tõlkinud PR IID U  BEIER

Ministri käskkiri
Kauaaegse viljaka pedagoogilise 

ja teadusliku töö ning aktiivse 
ühiskondliku tegevuse eest autasus
tati 70. sünnipäeval hospitaalkirur
gia kateedri dotsenti Eesti NSV  
teenelist arsti HEINRICH PETLE- 
MI ministeeriumi aukirjaga.

Rektori käskkiri
Rektor tänas viljaka pedagoogi

lise, teadusliku ja ühiskondliku töö 
eest seoses 50. sünnipäevaga dots. 
NORA TOOTSI ja seoses 60. sün
nipäevaga dots. MARIA EPLERIT.

Tööülesannete eeskujuliku täitmi
se eest avaldas rektor kiitust 50. 
sünnipäeval laboratooriumijuhata- 
jale HELGA LENZNERILE.

N m

Filosoofiakonkursi 
Sl voor

toimub 11. aprillil kell 18 ühiskon
nateaduste majas aud. 212. Oota
me kõiki filosoofiahuvilisi!

Konkursikomisjon



Meil pole aega oodata
Keemia areneb kiiresti nii laiuti 

!kui sügavuti.  Alasid, mis vajavad 
keem ia  abi või kasutavad keemia 
uurimismeetodeid, tuleb kogu aeg 
■juurde. Keemia on muutunud palju- 
Ide teaduste üheks alustoeks. Vaja- 
idus kvalifitseeritud keemikute jä 
rele on suur. Aga kuidas kasvata
d a  tänapäeva nõuetele vastavat 
«keemikut? Mida on vaja, et välja 
«õpetada keemikut? Mis on vaja kee- 
vm-iaalaste uurimistööde läbiviimi
seks? Mis on eelduseks, et õppe- ja 
teadustöö kulgeks ajanõuetele vas
ta v a l t?  Kas suudame ajaga sam- 
-mu pidada ja mis ootab meid mõ- 
me aja pärast? Miks esineb meil 
csuur mahajäämus teadusliku apa- 
iratuuri osas, nagu hiljutisel nõu
p idam isel selgus? Kas oleme ikka 
•piisavalt realist likult vaadanud tu 
levikku või piirdume õndsate loo
tu s teg a  lubatud tulevikuõhulossi- 
•dele? Ootame, kuni saabuvad pare
m a d  ajad, seni ajame kuidagi lä- 
Ibi, aga kunagi tulevikus, vaat 
• s i is . . .  Või kuidas õpetada tule
mastele keemikutele vajalikke eks- 
perimenteerimisoskusi ja  laboriko- 
gemusi ülepedagogiseeritud õppe
programmi situatsioonis?

Keemiaosakonna hiljutisel lahti
s e l  parteikoosolekul ja meie osa
konna rahvakontrolligrupi ä s j a to i 
m un ud  aruande- ja valimiskoosole
k u l  oli keskseks arutlusobjektiks 
■just keemiaosakonna tänane olu
kord  oma hädade ja  muredega ning 
osakonna tulevikuperspektiivid rea- 

Uistlikult tasapinnalt lähtudes. Mis 
saab edasi?

Ruumide suhtes on selles majas 
ilagi peaaegu saavutatud. Veel ole

masolevad potentsiaalsed võimalu
sed realiseeruvad aga teatud tõe
näosuse piires, sest pretendente 
selles majas olevale kasutatavale 
pinnale sigineb üha juurde. Ruume 
vajavad õppetöö normaalse läbivii
mise huvides kõik õppetööga tege
levad kateedrid. Ruume vajavad 
teaduslikud uurimislaboratooriu- 
mid, biokeemia ÜMPI rühm, mole
kulaarbioloogia rühm ning Teadus
te Akadeemia egiidi all tegutsevad 
molekulaarbioloogid, kellele ülikoo
li poolt on hea tükk tööpinda luba
tud. Peale selle on olemas hoone 
ühe poole põlisperemees — far
maatsia. Humanitaarseiks laborite- 
valdajaiks on ajaloolased, kellele 
kolmekümne aasta  jooksul pole 
suudetud muid ruume pakkuda kui 
laboratooriume! On ka veel pato- 
füsioloogia. Keemiaga tegelevail 
allüksustel on suur puudus pani- 
paikadest, aparatuuri hoidmise koh
tadest jm. Töökodade, nende äärm i
selt vajalike abiasutuste norm aal
seks funktsioneerimiseks ja aren
guks puuduvad nõutavad t ingim u
sed.

Kokkuvõttes — kest on kitsaks 
jäänud ja rebeneb kõikidest õmb
lustest. Ruumide saamine on komp
litseeritud sisepoliitiline diplomaa
tiline karussell, mille juures ig a 
üks püüab võimalikult kõva hääle
ga kiita oma uurimissuuna tähtsust 
ja  fundamentaalsust, muretseda 
võimalikult kõrgete instantside 
soovituskirju või otsest toetust. 
Sekka kostab aeg-ajalt ka pateeti
lisi hüüatusi õppetöö vajadustest. 
Kes võidab?

Milline oleks siis realistlik la

hendus? Selge on üks — meil pole 
aega oodata, kuni realiseeruvad 
suured tulevikuplaanid, sest elu ja 
teadus lähevad edasi, meilt nõu
takse tööd ja tulemusi praegu, mit
te kusagil kauges tulevikus. Prae
gusel viisil edasi elades jääme loo
tusetult maha!

Lahendus on üks — kui vajalik
ke ruume pole enam kusagilt võt
ta, kui lähema kümne-viieteistküm- 
ne aasta  jooksul (tõenäoliselt 
kauem) jääme siiasamasse, — siis 
tuleb päevakorda kakskümmend 
aasta t  tagas i ülestõstetud mõte, 
mida kuuekümnendail aastail püüti 
hakata ka ellu rakendama — nimelt 
keemiahoone-tagusele alale uue hoo
ne ehitamine. Vahepealsed aastad 
olid küllastatud suurtest plaanidest 
ja diskussioonidest ülikooli vä lja
ehitamise valdkonnas, aga nüüd 
oleme jõudnud lähtepunkti tagasi.  
Ja siit tuleb kohe, juba täna alus
tada. Leida summad, projekteerija 
ja ehitaja. Eeltööd on suures osas 
juba varem tehtud. Vähemalt prob
leem pole uus, kogemusi on. Vaja 
ainult lähteandmed tänapäevastada 
ja hoone tulevastel kasutajail oma
vahelisele kokkuleppele jõuda. Ja 
mis kõige tähtsam, leida variant,  
mis võimaldaks hoonet hästi lühi
kese ajaga — ütleme aasta pool
teisega valmis ehitada! Miks utoo
pia? Ärgem unustagem, et elame 
teaduslik-tehnilise revolutsiooni 
ajastul!

TULLIO ILOMETS,

TRÜ keemiaosakonna rahva
kontrolligrupi esimees

Üfcü о iitü о ütü

ÜTÜ-laste ringis on küll korral- 
cdatud konverentse, klubiõhtuid, 
'floenguid-seminare, kuid 20.—21. 
>märtsi ettevõtmine oli oma laadilt 
siiski esmakordne.

Ülikooli ÜTU koondab endasse 
79 erinevat ringi. Ometi on kõiki
de ringide kontingent mõneti ka 
ühelaadne, seda uurijainnult ja  
teaduripilgult.  Sealt ka ühised prob
leemid ja vajadus küsimärgid koos

■ sirgemaks rääkida.
Algust tehti sellega üle-eelmisel 

nädalalõpul Kongutas ülikooli 
Ü TÜ  esimeses seminarlaagris (üli
koolis esimene, vabariigis juba viie
te istkümnes) .  Ei säti kõrvu eelmisi 
-vabariiklikke laagreid, kui ütlen, et 
TRÜ  laager Kongutas tundus 
Sangaste  omast eesmärgipärasem 
olevat. Olgugi kestuselt lühem, ja 
gus seal kohta arutelule teadustöö 
probleemidest rohkem.

Päevakohane oli EPA filosoofia 
kateedri juhataja  Tõnis Loidi a ru t
lu s  teaduse sotsiaabse olemuse üm- 
Aer.

Aegade jooksul on tehtud roh
kes t i  katseid defineerida teadust. 
Kõigepealt seepärast,  et osata 

• teadlasi õigesti ette valmistada. 
. Siit need küsimärgid kõverduma 
žhakkavadki.

ф  Missugune on teadmiste  hul
ga ja  tarkuse vahekord? Tõnis Loit 
.tsiteeris siinkohal Xenophanest: 
«Tark inimene peab palju teadma, 

! ku ig i teadmised ei näita veel mõis
tuse sügavust.» Paradoksid siingi. 
Teadmiste hulk pole küll võrdeline 

•vmõistuse sügavusega, ainuke tee 
selle kasvatamiseks kulgeb aga 
teadm is te  kaudu. Sest perpetum  
m obile  ei tööta ka vaimuelus.

Ülikoolis esimene
#  Põhjalikuks spetsialistiks ja 

teadlaseks pürgija kulutab in ten
siivsetele õpingutele pool elu. 
Hoida fookuses vaid killukest m aa 
ilmast kasvatab aga silmaklapid 
muule ümbritsevale. Selline kapsel
dunud inimene pole hiljem võimeli
ne tooma värskeid ideid ka oma 
valdkonda. Tekib mõttekramp, sest 
ollakse harjunud mõtlema vaid 
reeglipärasel viisil. Kaob võime n ä 
ha asju mitut moodi.

ф  Keda tunnistada teaduses? 
Teadusetegemisel on omad m ängu
reeglid, millest iga põlvkond kinni 
hoiab ja  mille põhjal ta uustu lnu
kad diletantideks tunnistab. Dile- 
tantidest räägiti nii poolt kui vas
tu, sest nähtuse piirid ja  olemus 
tundusid üsna hajuvad. Tõelise 
teadlase eristamiseks on aga indi
kaator kindel — see on võime va 
rasemaist teadmistest luua uut.

ф  Andest. Ainult täppisteadus
tes, matemaatikas või loogikas on 
anne ruttu  tabatav. Muud teadused 
nõuavad esmalt riskijulgust ja  
tahtejõudu. Humanitaaraladel on 
tähtis oskus leida olulist ja  heita 
kõrvale tarbetu.

9  Teadus on risk, sest tee on 
tundmatu. Teada on ainult lähte
punkt — küsimus, mis ootab la
hendust. Kuhu ja kas üldse kuhugi 
välja jõutakse, on teadmata, see
pärast tuleb siin planeerimisega ol
la ettevaatlik.

#  Isiksus teaduses hakkab asen
duma kollektiiviga. P raegu loetak
se optimaalseks teadlaste grupi 
suuruseks 10— 12 inimest. Siingi 
ei saada läbi spetsialiseerumata.

Üldised probleemid hakkasid ae
gapidi ülikooli ümber kokku tõmbu

ma. Neile oodati vastust ÜTU va
bariikliku nõukogu esimehelt dots. 
Johannes Tammeorult. Kas UTU-sse 
peaksid kuuluma kõik üliõpilased? 
Missuguseid ringitöö vorme lugeda 
paremaks? Miks kaugenevad mõ
ned juhendajad-õppejõud ÜTÜ 
tööst?

Minimaalseid teadmisi teadus
tööst on vaja ka neil, kes ülikoolis 
orienteeruvad vaid pedagoogiameti- 
le. Tahe uurida oma eriala pisut 
rohkem kui just nõutud näitab ju 
aktiivset ja kaasamõtlevat suh tu
mist seüesse. Iga pedagoog peab 
olema võimeline ka juhendama oma 
kooli huvialaringe ja loengutarku- 
sest selleks alati ei piisa. Pealegi 
on olulised ka pedagoogikaalased 
uurimistööd.

Heaks ringiks tunnistati see, kus 
väikese, kuid entusiastliku, teadus
liku uurimistööga tegeleva grupi 
ümber on koondunud veel teisedki, 
kes kogunevad ^loengu- või klubi
üritustele.

Missugused on aga lood juhen
dajate suhtumisega üliõpilastea- 
dusse, ootab konkreetset uurimist.

Päev lõppes nagu algaski võist
lustega — algul suuskadel ja  ja lg 
pallis, õhtul rahvatantsus, laulmi
ses, joonistamises, pantomiimis . . .  
Ka viktoriin ei puudunud.

Seminari teisel ja viimasel päe
val kuulasime arhitekt Raal Kivi 
stipendiaadimuljeid Hamburgist.

Kahjuks ei osalenud seminaril 
õigus- ja bioloogia-geograafiatea- 
duskonna üliõpilased.

Lahkusime, et sügisel taaskohtu
da juba II seminarlaagris.

______________________KAI LEPIK
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on uudist

TÄNAVU KAITSTUD 
VÄITEKIRJU

Ülikooli nooremteadur Aleksandr 
Luštšik käsitles oma uurimuses 
tahke keha füüsika probleeme 
(elektroonseid ergastumisi ja ra- 
diatsioonidefekte mõnedes kristalli
des). Teaduslik juhendaja füüsika- 
doktor Lembit Pung, oponendid 
prof. I. Melik-Gaikazjan ja prof. 
E. Aluker. A. Luštšikule omistati 
füüsikakandidaadi kraad.

Kehalise kasvatuse ja spordi ka
teedri õpetaja Toivo Jürimäe dis
sertatsiooni teema oli «Muutused 
füüsilises töövõimes erinevate 
treeninglaagrite vältel ja aastases 
treeningtsüklis vastupidavusaladele 
spetsialiseerunud noorsportlastel». 
Töö valmis meditsiinikandidaat 
dots. Jaan  Pärnati juhendamisel. 
Oponeerisid meditsiinidoktor R. Sil
la ja bioloogiakandidaat V. Trunin. 
Dissertandile omistati bioloogia
kandidaadi kraad.

NII PALJU 
PRAKTIKAT

27.—30. märtsini külastasid žur- 
nalistikaosakonna I kursuse tuden
gid mitmeid ajakirjandusega tihe
dalt seotud asutusi Moskvas.

Ostankino telekeskuses kohtusi
me noortesaadete peatoimetaja Vla
dimir Širokoviga, käisime hiigel
suurtes (1000 m2, 600 m2) stuudio
tes, tutvusime moodsa teletehnika
ga (mitmesugused videomagneto
fonid, teletaibid).

TASS-i peahoones nõustus meile 
informatsiooni andma vastutav sek
retär P jo tr Konovalov, kes jutustas 
kõigi nelja peatoimetuse (NSV Lii
du sisese informatsiooni osakonna, 
välisosakonna, välismaale saadeta
va informatsiooni osakonna ja fo- 
tokroonika osakonna) tööst. N ägi
me ära suured teletaibitoad, kus 
masinad päevas mitmeid kilomeet
reid paberlinti vastuvõetud infor
matsiooniga täidavad. Käisime toi
metustes.

Moskva Riikliku Ülikooli žurna- 
listikakateedris kuulsime-nägime 
rohkesti õpetlikku ja huvitavat. Ül
latas hea, tehniline baas (eriti tu 
levaste teleajakirjanike õpetami
seks). Tudengid annavad ülikooli
siseselt igal nädala l ühe telesaate 
«Monitor». Vaatasime videolindilt 
esimese ja kolmanda kursuse õppe- 
saateid. Andekamad tudengid lõpe
tavad kooli diplomifilmiga (1979. 
aastal valmis 12 diplomifilmi). Ak
tiivselt töötab telepressiklubi, kus 
kohtutakse näitlejate, televisiooni- 
inimeste, õppejõudude jpt-ga. Õppe
töö käib deviisi all: «Nii palju 
praktikat kui võimalik.»

Kogemusterikka ja igati huvita
va reisi eest täname oma kuraato
rit Andrus Saart.

HANNES TAMME

Õ I G U S T E AD U S 
KONNA PÄEV 

VI LNI USES
2 8 .-2 9 . märtsini toimus Vilniu

se V. Kapsukase nimelises Riikli
kus Ülikoolis õigusteaduskonna 
päev, mille raames korraldati ka 
ÜTÜ 32. konverents, pühendatud 
V. I. Lenini 110. sünniaastapäevale.

Esindatud olid Moskva, Riia, 
Harkovi, Voroneži, Lvovi, Minski, 
Kiievi ja Tartu kõrgkoolide õigus
teaduskonnad. Nagu kohane nii 
suure osavõtjaskonnaga üritusele, 
olid korraldajad põhjalikult val
mistunud. Nii külaliste vastuvõtt

kui majutamine kulges ladusalt  ja  
iga meiepoolne pärimine sai am 
mendava vastuse.

Plenaaristungil ütlesid parimad 
soovid ürituse õnnestumisele seal
sed õppejõud ja külalised Praha ja 
Krakovi kõrgkoolidest. Töö jätkus 
kaheksas sektsioonis. Kriminalistika 
ja kriminaalprotsessi ning krimi
naalõiguse sektsioonide töös osale
sid ka meie õigusteaduskonna II 
kursuse üliõpilased Elmar Sepp ja 
Jaan  Toomepärg. Esimene teemal 
«Afekt ja tema kriminaalõiguslik 
tähendus» (juhendaja prof. I. Re
bane) ja teine «Mõningaid prob
leeme nõukogude kassatsioonime
netlusest» (juhendaja dots. J. Ado- 
jaan) . Meeldiva üllatusena märgit i 
mõlemad tööd diplomitega.

Alaline näitus võimaldas tu tvuda 
Vilniuse ülikooli õigusteaduskonna 
ajalooga. Muide, õigusteaduskond 
loodi seal 1646. aastal.

Üritused ei piirdunud ainult kon
verentsiga. Toimus karikatuuride 
võistlus. Samal õhtul korraldati 
ülikoolilinnaku uues sööklas (väga 
sobiv ka kohvikuks) pidulik õhtu.

Järgmine päev kulus hiljuti oma 
400. juubelit tähistanud Vilniuse 
RU peahoone ja vanalinnaga tu t 
vumiseks. Ohtu sisustas konverent
sist osavõtjate vestlusring. Tutvus
tati oma kõrgkooli ja vahetati mõt
teid selle üle, mida oleks andnud 
võib-olla paremini organiseerida. 
Leiti näiteks, et rahvuskeelsetele 
ettekannetele peaks eelnema lühike 
venekeelne teematutvustus.

Meie delegatsiooni kõigile liik
metele (lisaks eelnimetatuile kuulu
sid sinna I kursuse üliõpilased
G. Aru ja A. Jeret ning allakir juta
nu II kursuselt) jättis sügava mul
je uus ja kaasaegne õppehoone, 
mille ehitamisel tundub olevat siis
ki esmajoones arvestatud õppimis- 
tingimusi ja perspektiivis õppurite 
arvu suurenemist.

Kokkuvõttes: oli tore ja asjalik 
külaskäik. MATI LUUKAS

«RENTAABLUS»  
LAUREAADIKS

2 7 .-2 9 . märtsini toimus P. Lu
mumba nimelises Rahvaste Sõpruse 
Ülikoolis V. I. Lenini 110. sünni
aastapäevale pühendatud IV rah
vusvaheline poliitiliste ja noorsoo- 
laulude festival. Külla oli kutsutud 
ka meie majandusteaduskonna an
sambel «Rentaablus», kes haaras 
publikut teistest esinejatest erineva 
country-stütiga  ja omanäolisusega 
ning sai laureaaditiitli. Solistidest 
tuli esikohale Moskva Rahvusvahe
liste Suhete Instituudis õppiv Kuu
ba tütarlaps Gladis Hernandes Ped- 
rasa, kes andis nõusoleku esineda 
ka 22. aprillil algavatel TRÜ rah 
vaste sõpruse päevadel. Meie kom- 
somolikomiteed esindasid Meelis 
Milder ja Vambola Tiik, kes kogu
sid ühtaegu muljeid ka eelseisvate 
TRÜ rahvaste sõpruse päevade 
raames korraldatava poliitiliste 
laulude festivali organiseerimiseks.

EVE ANT

V en ia  legendi
Rahvamajandusharude ökonoomi

ka kateedri dots. kt. MADIS VÄL
JA venia legendi loeng teemal 
«Maatriksjuhtimise olemus ja prob
leemid» toimub 9. aprillil kell 9.15 
Nooruse tn. 9 aud. 209.

Dots. VALNER KRINAL, 
majandusteaduskonna dekaan

Noorte kunsti näitus 1980
Tänavune noorte kunstn ike näi

tus Tallinnas on kokkusurutum , 
kuid  märksa põnevam m ullusest. 
Seda esiteks sellepärast, et näitusel 
esineb rida uusi nimesid, ja teiseks 
selle poolest, et ka tarbekunsti vä l
japanek on eksponeeritud kunsti
hoones, m itte K unstnike Majas 
n a g u  eelmisel aastal. Paljud taie
sed on tu ttavad juba varasematest 
näitustest. Peaaegu ükski kunstn ik  
pole ennast ületanud ja m ingeid  
erilisi ü llatustükke väljas ei ole. 
Igaüks teotseb kätteõpitud rajas, 
väärikalt ning elegantselt, jäädes 
truuks oma käsitluslaadile.

Traditsiooniliselt on kõige suurem  
ekspositsioon  maalil. M aal on teos
tuselt endiselt tugeval tasemel, m in
g il määral ühtlasem aks m uutunud, 
kuid nii mõneski töös avaldub si- 
su tüh just, p lakatlikkust. S tiililt va
rieerub ta prim itivism ilt-naivism ilt 
realismini. Võrreldes teiste näituse

osadega, heidaksin siin ette liigset 
enesekordust ja välist klantsi. Tun
dub, et m õnedki teosed on lihtsalt 
ilusad värvipildid. Ekspositsiooni 
võiks jaotada vaikeludeks ning  
elaumaalideks. Vaikelude hulgas va
litseb rahulik tundeline laad, vaa
datakse möödanikku kas läbi reaal
se või irdmaailma. Konstateeritakse 
m illegi igavest kadum ist. Siia kuu
luvad A. Toltsi kü lm ust õhkuvad  
natüürmordid, S. Lapini «Vaikus», 
A. Salm ini «Kauged juhtumid», 
U. Raadiku ja V. Paluoja kaunid  
maastikumaalid. Teist osa iseloo
m ustavad aktiivne kaasaelamine 
ümbritsevale ja teatud sotsiaalne 
sisu, värvid on säravad, kutsuvad. 
Väljapaistvamad on A. Keskküla  
«Tellimus» n ing H. Polli «M õtte
vahetus». Pealtnäha sarnased tööd, 
ometi aga erineva psühholoogilise 
sisuga. Kui «M õttevahetuses» an
takse edasi harilikku episoodi kahe

inimese vahel, siis «Tellimus» pei
dab endas igale vaatajale m ingi 
koguse allteksti. Kõrvutades 
A. Keskküla eelmise aasta loom in
gu t praegusega, võib arvata, et 
kunstnik on jõudm as uude teem a
ringi, plastilisemasse käsitluslaadi.

Hüperrealismi mõju pole eesti 
kunstis veel kahanenud. J. Elken  
jätkab oma linnasarja, leides uusi 
vaatenurki suurlinna argielu ku ju 
tamiseks. Kuid kauaks veel? L. Na- 
geli m asin(ate)-inim este kellavärki 
iseloomustab järjest suurenev im 
pulsiivsus ( «Neljakandiline küber
neetiline kivi ja tõstja»). Mahedad 
värvid lisavad U. Pedaniku töödele 
kargust ja õrna rom antilisustki 
(«Pärnu»). Sam a õhkub R. Tam m i
ku suureform aadilisest maalist «õ h 
tud Pühajärvel», kunstn iku  nukras 
tagasivaates suvele. M. K ilgi kaks 
hum oorikat pilti lisavad väljapane
kusse groteskihõngu, kuid mõlemas

on pealiskaudsuse või kiirustamise  
jälgi. Eelmise aasta maalile «Let’s 
go» jäävad nad alla. I. Kruusamäe 
slaidpildid lähtuvad liialt efektist, 
olles m ingi sündm use kuivad edasi
andjad, väliselt säravad, kuid si
sult tühjad.

A rvestatavaks ning omanäoliseks 
kunstnikuks on üsna kiiresti tõus
nud E. Kokamägi. N ii tema õli- kui 
akvarellmaalides köidab im pres
sionistlik värvidem äng ja suur sii
rus. Aastaga on tööd m uutunud  
probleemiderikkamaks, tihedamaks. 
Ei saa märkamata jä tta  J. Kermiku 
ja A. Rõugu tugevat kujundikesk- 
konda, M. Roosvaldi akberglik-mik- 
koliku m õjuga geomeetrilis-ruumi- 
lisi töid. Süm paatse aktimaaliga  
esineb J. Arro («Mere ääres»).

Kuigi graafikat on sel aastal vä
hem, on ta tehnika n ing temaatika  
poolest mitmekesine. Tase on kõrge, 
figureerib keskkonda üldistav laad, 
sügavatesse probleemidesse ei tun 
gita. Keskse ie lje  moodustab L. La
pini pikk, 37 lehest koosnev «Rea
liteedi fragm endid», intrigeeriv ja

vastuolulisi m õtteid esile ku tsuv  
pildisari. Sam uti arendab Lapin  
edasi aina keerulisemaks m uutuvat 
masinatesarja. Kõrgel tasemel on 
M. Üksine akvatintad. K lassikalist 
realistlikku suunda esindavad  
V. Kuksi ofordid. Peenes ornamen- 
distiilis teotsevad I. Paul ja Maara 
Vint. S. Eelma «Lapsed ei ole veel 
tulnud», «Lapsed» ja «Lapsed on 
juba ära läinud» võiks ümber ni
metada hom miku, päeva ja õhtu 
sümboliteks. S iit nähtub taas, et 
vana teemat on võimalik alati hu
vitavalt, kaasaegselt serveerida, 
langem ata manerismi. R. Randma  

(Järg 4. lk.)



Veel on lund . . .  Kusagil linnas, maal rohkem. 
Veel on kusagil viimased suusajäljed . . . Nüüd 
lähed loodusesse pisut teiste mõtetega, püüad 
teda teisiti mõista. Kuidas? Selle kohta on öel
dud ka nii nagu  allpool lugeda.

A IL I A A R E LA ID : . . .  Kuid looduse esteetiline 
nautim ine (O h, ilus oled isamaa!) on ainult üks 
tervikliku loodusenägem ise tahk. Looduse im et
lemise kõrval peaks olema ka looduse m õist
mine. Siinkohal oleks sobilik tõm m ata paral
leel looduse ja m uusika vahele. M uusikat 
on võimalik kas lihtsalt kuulata või süviti

mõista. M õistm ine ei teki iseendast, see nõuab 
teadm isi ja kogem ust. Loodusega on lood sama  
moodi. Mida rohkem tem ast teame, seda ava
m eelsem  loodus meiega on. K olm andaks kom po
nendiks harm oonilises loodusetunnetuses pean 
praktilist oskust looduses käituda ja toimetada. 
M illiste nippide abil sõita paadiga kärestikust 
alla, m illisest m etsast tuua hernekepid ja kuidas 
vihm aga tuld teha — niisuguseid asju tuleb 
osata, alles siis võime rääkida looduse läbitun
netam isest. Loodusega suhtlem ise kolm ainus 
tekib sellel, kellel on võrdselt arenenud südam e, 
m õistuse ja silm a tunnetustäpsus.

«Loom ing» nr. 1, 1980

keelemeel Mur(d)emõtteid
Lõuna-Eesti keeleala lääneosas 

leidub rühm m urrakuid, mida nim e
tatakse M ulgi m urdeks, kahe ala- 
rühmaga: lääne- ja idamulgi. M ul
g i m urdele omaseid jooni esineb ar
vukaim alt ja konsekventseim alt just 
läänem ulgis ( endised Halliste, 
Karksi, Paistu kihelkonnad). Ida- 
m ulgis (end. Tarvastu ja Helme 
khk.) seevastu leidub rohkesti Tar
tu m urdega ühiseid jooni.

Läänepoolseim  neist kihelkonniti 
m oodustunud viiest erim urrakust on 
H alliste murrak koos oma laialdase 
tagam aaga endise Saarde kihelkon
na näol. Kehtiva arvam use järgi oli 
viim atinim etatu m uistse Sakala tü- 
himaa ning asusta ti hiljem  nii idast 
kui põhjast. K iirgus idapoolselt 
m ulgi alalt on ulatunud endise 
Saarde kihelkonna kaugeim ate val
dadeni (Tali, Jäär ja ), olles seda tu 
gevam , mida lähemal asuti m ulgi 
koldele. Nende ridade kirjutaja sün 
nikoht K ilingi-N õm m e lähistel oli 
tema noorpõlves veel kogunisti 
kakskeelne ja paljude huvitavate  
eripärasustega kohalikus põhjaeesti- 
lises kõnendis. Asjaosalise edasine 
elutee kulges aga üha enam puht- 
m ulgi alale. R entniku  pere liikm ena  
sai järgemööda elatud H alliste k i
helkonna sellistes paikades nagu  
Abja valla Vihtsekülas (Lätim aa ja 
Penuja rajal), A bja mõisa lähistel, 
Abja-Perakülas, Vana-Kariste n ing  
Laatre vallas (taas Lätim aa rajal).

Meie pere elunedes eelloetletud

paikades oli M ulgi murre seal veel 
igapäevaseks tarbekeeleks. Nüüd  
aga on olukord sootuks teine, näh
tavasti on teinud sõja-aastad oma 
töö. Koos E N S V  TA KKI m urde
sektori ekspeditsiooniga olen m itut 
puhku viibinud Saarde, H alliste ja 
Karksi aladel. K ogemused on selli
sed: kui Karksi kandis veelgi võib 
leida korralikke m urdekõnelejaid  
(kes muide koduski kasutavad m ur
ret igapäevase tarbekeelena), siis 
pole sellest kõigest H allistes enam  
ju ttugi. Teadjamad kõnelevad m in
g isugust segakeelt, kus lõunamur- 
delised jooned on viidud m iin im u
mini. — M urdekõne kinnistam isel 
paberile esineb olulisi raskusi. K ui
dagiviisi ei taha too koolduda kir
jakeele ortograafia liistu järgi. On 
ju kirjakeele vokaalid а, e, о liialt 
madalad ja lahtised, ä, i, ö, ü see
vastu liialt kõrged ja kinnised. 
M ulgi murdes on nad jäänud pea
tum a kusagil keskm isel kõrgusel. 
Tugevasti arenenud on palatalisat
sioon. Selle m ärkim ine kirjas peaks 
olema obligatoorne. Täheldatav on 
vokaalharmoonia nõue.

Võrrelduna kirjakeelega on m ur
dekeel im epäraselt nõtke väljenda
m aks paikse\ argipäevaelu ilmin-. 
guid. Kunagi iseloom ustas seda 
noorpoeet Linnar Priim ägi temale 
omase vaim uka tabavusega: tundub, 
nagu astu taks mööda peent ja peh
m et põllumulda!

Järgnevalt väike m eeleolupilt

Noorte kunsti...
(A lgus 3. lk.)

«Hüppel» ja K. P uustaku «Hüpe» 
on m õlemad hipodroomihobuse-ai- 
nelised tööd. Kui R. Randma joo
nistus võlub vaba lahtise tušijoone- 
ga, siis pehm elaki-akvatinta tehni
kas «Hüpe» meenutab oma sulavate  
kontuuridega unenägu.

Akvarellidest tõstaksin esile 
E. L innaksi ja A. Leškini näopilte.

Skulptuuris valitseb üksluine 
portree. Vaheldust toovad J. Luige 
«Transiitreisija» ja E. Väli «Mäles
tus K unstiinstituudist» . Võib-olla 
pole need kipstööd kõige tugeva
mad, kuid nad panevad end vaa
tama.

Disain (ku i selleks lugeda paari 
m etallkonstruktsiooni ja tooli) on 
mannetu. Silm arõõm u pakub R. Par- 
keri-I. T im uski kom positsioon hein
taimede ja klaaskolbidega. Eh
ted on ühtlasel heal tasemel. Ei os
kagi kedagi autoreist esile tõsta, 
sest Ü. Paap, S. Vahersalu, K. Tu- 
ganov jt. kasutavad eri ja vastand
likke materjale, seostades netd 
om avahel nii, et lõpptulem us kan
nab vilja lih tsalt ilusate n ing ruu- 
m ikaunistavate esemetena.

Tarbekunstile on eraldatud väike 
pindala (kogu  näitust ahendab sil

m anähtav ruum ipuudus, m istõ ttu  
vähene ekspositsioon on fragm en
taarne n ing ei anna ülevaadet. Väi
keses ruum is ei pääse üldse m õju
le vaibad ja kangad, mis ju s t nõua
vad suurt d istan tsi vaatajaga. 
N ahkesem etest jätsid  meeldiva m ul
je M. M etsa värvierksad kaaned  
ning Ü. Paabu karbid.

Klaasi ja keraamika väljapane
kus leidub m itm eid mereteemalist 
anum aid, näiteks K. Karu dekora- 
tiivvorm id «Meri ja kajakad», m õju
vad J. Kändleri keraam ilised sin i
valged kellad ja dekoratiivsed kas
tid. Uudsed on V.-A. Keerdo vaasid  
«Ikebanale». Tekstiilis dom ineeri
vad E. H alliste gobeläänid ja  
К . Luiga segatehnikas vaip  «Mere 
väravad.».

70. aastad on ajalooks saanud . 
Too periood oli eesti (noorte) kuns
tile paljuski m urranguline ja  värs
keid tuuli toov. Praeguse näituse 
põhjal võib öelda, et on saabunud  
stabilisatsioon, teatud vaikusmo- 
ment. N äitus on veel kuidagi liiga  
puhas, hoiab kinni m öödunud küm 
nendi pärandist. A rvata  võib, ei 
käes on järjekordne hoovõtt. S es t 
eks ennusta vaikus alati tormi.

H A R R Y  L IIV R A N D

TOIMETUSE VEERG

Kuidas kirjutada 
juubeliartiklit ?

tookordses kohalikus murdekeeles, 
nagu ta on tallel püsinud aegadest, 
mil käesolevate ridade kirjutaja  
elas, rändas ja töötas veel H alliste  
(ja Saarde) kihelkonna mail.

PEL’ÄSl TONT’E 
Vanan taren elli karralatsest pääst.
Egä puulbe kamren lavva viiren 
Rüüviejuttu lukesi ma putilde iiünf. 
Akne takan piimmen Paskervili Peni 
Nuusk . . . lõgemitest tilkse veri. 
Amburgi Aastalaada Tiiker väistä 
Vibiit kähen. . . . Kül ol kole!
Piimmen küügin kapi takan 
Rohkep viil neit kikivarvi kõndse . . ,  
Tatnõna valul kajji kamren ringi:
Päst tükiv süäki?! Tõise kamre 
Läits mustev lävi. Sääl makkasive 
Esä emäge nink sõsar väikü.
A sällä takan sängün olli veli.
Tui kävvä vällän! Käsk kipe kähen!
A ümbertiirü luuras tonte tihe müür!
Ju ollik minekil, säät valmi kanna . . . 
Sos üte iippege ol kamre läve man 
Nink kõvva rõõmuge pist sellest vällä. 
Es lääki kavva, ku jälleki ol takas,
Eng sehen viil, kik kondi kõrran . . . 
Nüd töisest kamrest koste vällä:
Kae, karrasura makkade’i näe!
Mis tempü tiit? Su vaja küükü panna, 
Ku tõstel kamren makkade’i anna!

SELGITUSI
P a s k e r v i l i  P e n i  — mõeldud 

on šoti kirjaniku Arthur Conan Doyle’i 
kriminaalromaani The Hound of Basker- 
ville  eestikeelset tõlget Baskerville’i 
koer, omaaegse noorsoo lembelektiiiiri. 
Arthur Conan Doyle tõi oma detektiiv
romaanidesse Sherlock Holmes’i kuju 

A m b u r g i  A a s t a l a a d a  T i i 
k e r ,  s. o. Hamburgi Aastalaada Tiiger, 
— vihik pikast kriminullide seeriast^ 
kus keskseks kujuks oli detektiiv Nat- 
hus Pinkerton. Loeti suure huviga!

P E N T N U RM EK U N D

Näidislugu me ei paku. Kuidas 
võiks kir jutada, mida ühest juube- 
liartiklist oodata võiks, seda küll. 
Seni oleme lehest lugenud rohkem 
niisuguseid juubelilugusid, kus kir
jas sünnikoht ja -aeg, keskkooli ja  
ülikooli lõpetamine, töökohad, a r 
tiklite ja raam atute  arvud, ühis
kondlikud ametid. Kindlasti maini
takse, et kõik lugupeetud tähtpäe- 
valised on väga kohusetruud, väga 
nõudlikud enese ja teiste vastu, 
tagasihoidlikud. P ä ras t  ühe sää ra 
se loo läbilugemist tuleb välja, et 
kõik juubilarid on ühtemoodi, isiku
pärata.

Ei jõua toimetuski tavaliselt vii
masel hetkel kohale jõudnud art ik
liga enam midagi ette võtta. P a l 
jugi sõltub kirjutajast, juubeliartik
lit ümber tegema nõustuksid siiski 
vähesed. Oleme toimetuses a ru ta 
nud nn. juubilaride küsimust, mõ
ni aeg tagasi oli sellest ju ttu  ka 
parteikomitees. Et ülikoolis töö ta
vate inimeste hulk üha suureneb, 
kasvab ka juubilaride arv (lisaks 
artiklite ühetaolisus); seetõttu o t
sustasime juurdunud tava pisut 
muuta. Kõigepealt eakamad täht
päevad (80, 75, 70): needki ei va
jaks arvude ja faktide jada. Oluli
sem, huvitavam oteks teada saada 
vana  õppejõu arvamusi, h innan
guid, meelistegevust, seda, millega

ja millesse ta meie teadus- või 
kultuurilukku oma jälje-  jätnud..  
(Sünnipäevakirjutiste õnnestunu
mate näidetena võiks tuua «önnit- 
lusiseloomustust» (V. Masing 50) 
meie lehest nr. 16, 1975), «Önne- 
soovitelegrammi» (H. Trass 50, 
«TRÜ» nr. 15, 1978) jt .).  Loo ■ 
pikkusega ei saa mõõta inimese 
tähtsust, nagu arvama kiputakse, 
olulisem on ikkagi selle sisu. OlgU' 
siis ka ette m ääratud artikli maht 
— mitte üle 1, äärmisel juhul 1,5 
masinakirjalehekülge.

Väiksemate tähtpäevade puhul tu 
leb samuti loobuda pikaks venita
tud kuivadest artiklitest: piisaks 
fotost ja 0,5-leheküljelisest allkir
jast. Edaspidi ei avalda me enam 
niisuguseid kirjutusi, mida ka 
muudesse väljaannetesse antud. 
Fotogi võiks juubilari kujutada ela
vamalt,  tegevuses, mitte kombeks 
saanud (teinekord koguni aas ta 
kümneid vana) portreepildiga.

Lõpuks: lähenev sündmus peaks 
kolleegidel ammust ilma teada ole
ma. Ärge jätke artiklit viimasele 
minutile! Lugu koos pildiga tooge 
toimetusse nädala võrra varem_ 
NB! Fotod tuleb meil reedese lehe 
jaoks trükikotta viia juba esmas
päeva hommikul!

Oleme sedakord kokku leppinud, 
eks?!

EÜE - 80

«Polonees 1945»
17. okt. 1976 — 19. märts 1980

Pileteid nõuti etenduse-eelses sa
g inas m ärksa enam. M uu oli tava
line ja seda viimase eesriide maiku  
polnudki palju. «Tuhk ja teemant», 
«Polonees 1945», «lavaline kom po
sitsioon»  — ükskõik, mis nim i ta l
le antakse, ükskõik, kuidas hüütak
se, ikka jääb ta sam aks. Ka kuidas 
teda antakse, paberil, lindil või o t
se, ei loe. Ikka  sama, ikka nähak
se ka m idagi uut. K rystyna jaM a- 
ciek, m idagi m eist endist — kumb 
valida, kas kohusetunne või arm as
tus? N üüd sai « Vanemuises» viim a
ne eesriie tõm m atud. Jäävad vaid  
m älestused. Kas tuhka või teeman- 
disse? H auakirjaks sobiks ehk ka 
valehelt loetu:

«Kui tõrvatungalt tuleleek sind
rabab,

nii üle elad sa neid raskeid aegu: 
veel teadm ata, kas saad sa peagi

vabaks
või kaotad sellegi, tnis on sul

praegu?
kas järele sust jääb vaid tuhk ja

kadu,
m is torm irajus lendab kuristikku, 
või tekib teem ant alla tuhasadu  
ja heidab kiire sinust ig a v ik k u ...»

«Me tantsim e poloneesi, tantsim e  
poloneesi, poloneesi!» N ii seal kee- 
reldi, nii karjuti, nii elati, surm  
seisis kõrval, varemed. See oli 
1945. M IL L IN E  ON S IN U  «PO
LO N E E S 1980»? R E IN  S IK K

Klubi üritused
LENINGRADI MNT. 25 KOHVIKUS 
Laupäeval, 5. aprillil kell 20 noorsoo- 

laulude õhtu, disko.
«SÕPRUSES» 

TEADUSKONDADEVAHELINE 
TA IDLUSKONKURSS 

Neljapäeval, 10. aprillil kell 18 ja pü
hapäeval, 13. aprillil kell 12.

Neljapäeval, 10. aprillil kell 21 noorte
majas «Sõprus» ansambel «Meedium». 
Disko. Üliõpilaspilet kaasa!

л и н и и !

TUDENGI HUUMORI 
VÕISTLUS KESTAB!

RÜHMADE KOMANDÖRID JA 
KOMISSARID!

Pühapäeval ja esmaspäeval, s. o. 
6. ja 7. aprillil toimuvale EÜE-80 
Viljandi seminarõppusele väljuvad 
bussid ülikooli peahoone eest püha
päeval kell 12. Kohal peab olema 
vähemalt üks rühmafunktsionääri- 
dest.

P.S. P e r f о d!

RÜHMAFUNKTSIONÄÄRID! 
Viljandi seminarlaagrisse võtke 
kindlasti pass kaasa.

SELLEST NÄDALAST ALATES 
POLE TULEVASTEL MALEV- 
LASTEL ENAM VAJA NAHA- JA 
SUGUHAIGUSTE DISPANSERIS 
KÄIA!!!

P O I S I D !  Veel on teie jaoks 
rühmades vabu kohti. Kiirustage 
perfode väljavõtmisega. Kogu in
formatsioon rühmade kohta on 
välja pandud peahoone esimesele 
korrusele hooviukse juurde.

uudis 0 sport о uudis

9  TRÜ võimlas peetud kõrg
koolide meistrivõistlustel võitis 
meeskondliku esikoha EPA (2. 
TRÜ, 3. TPI) .  Põllumajandustu- 
dengid said 7, meie ülikooli tõstjad 
2 esikohta. Meie ülikoolile tõid 
võidu kehakaalus 60 kg Maksim 
Lugovski 160 kg ja kehakaalus üle 
110 kg Alar Seim 300 kg.

ф  Tbilisis I liiga mängudes 7.— 
12. kohani sai TRÜ korvpallivõist- 
kond 13 võiduga kindlalt esikoha. 
Viimases voorus kaotati vaid Tbi
lisi naiskonnale.

Щ Eesti üliõpilaskoondis ilu
võimlemises käis Kaunases Balti 
li iduvabariikide üliõpilasmeistri- 
võistlustel. Eesti koondise põhituu- 
miku moodustasid TRÜ tudengid. 
Naiskonnavõidu sai Läti, Eesti jä i 
kolmandaks. Individuaalselt oli 
T atjana Engels kolmas. Süm paat
seimaks iluvõimlejaks tunnistati Kai 
Vooglaid.

Ш 1 2 .-1 3 .  aprillil toimuvad 
kõrgkoolide meistrivõistlused males.
титтткштлтяяяттшвятшштяяатшяттвттявятшяяя""""̂ '̂

Toimetaja V. SOOTAK

Ajalehe «TRÜ» toim etuse aadress: 202400 Tartu, Ülikooli t. 18, TRÜ, ruum  302, tel. 341-21/253. Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. Tartu Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri hind 2 kop.
-  Tellim. nr. 1427. MB-01493.

УУ  «Тарту Рийклик Юликоол» («Тартуский государственный университет»). Орган парткома, ректората, комитета JIKCM и профкома Тартуского государственного университета, г. Тарту*
Эстонской ССР.



EKP  TRü komitee, TRü rektoraadi, ELKNü TRü kom itee ja TRü am etiüh ingukom itee  häälekandja
-

Nr. 12 (1222) Reedel, 11. aprillil 1980 XXXII aastakäik

LAUPXfVAKULE
Tavakohaselt on ülikooli rahvas laupäevakul oma hooneid seest ja 

väljast puhtamaks teinud, ümbrust korrastanud ja Toomemäge koris
tanud. Osa üliõpilasi on ka linna objektidel tööd teinud. Selle aasta 
laupäevaku eripära seisneb selles, et põhiliseks objektiks on kuuluta
tud Toomemägi. Viimastel aastatel on kokkuriisutud praht sinna tü
kiks ajaks seisma jäänud, tuul on selle hiljem laialigi kandnud. Nüüd 
on tellitud autod ja risu püütakse korraga minema viia. Toomemägi 
peab lõpuks siiski kenamaks saama, ootab ju ees ka linna 950. aasta
päev.

Nagu ikka käib töö teaduskonniti ja eri päevadel. Laupäevaku ko
misjon eesotsas haldusprorektor Ain Otstaveliga on koostanud detail
semad plaanid ka teiste hoonete korrastamiseks. 50 üliõpilast korras
tab neljal päeval ülikooli vana kalmistut. Juba mitu päeva võib näha 
žurnalistikatudengeid, lapp ja ämber käes, peahoone aknaid, uksi ja 
seinu nühkimas. Toomemäe puhastamisega alustab sel laupäeval arsti
teaduskond. Töö käib, töö jätkub.

EKP TRU komitees
7. aprilli istungil võeti NLKP liikmeks žurnalistika IV kursuse üli

õpilane Erki Berends ja III kursuse üliõpilane Ain Saarna, liikmekan
didaadiks õigusteaduskonna IV kursuse üliõpilased Aita Reins ja Pee
ter Järvelaid ning majandusteaduskonna III kursuse üliõpilane Epp 
Lihtsa.

Leninliku laupäevaku ettevalmistamist tutvustas laupäevaku ko
misjoni esimees haldusprorektor A. Otstavel, 22.—27. aprillini toimu
vate rahvaste sõpruse päevade korraldamist komsomolikomitee sekre
tär M. Kallion.

Arutati kaadriprobleeme ja kutsetaotlusi ajaloo- ja õigusteaduskon
nas ning ÜMPI-s.

Võeti vastu otsus eelmisel komitee istungil kõne all olnud ülikooli 
rahvamaleva töö kohta.

Kinnitati EÜE kuraatorite nimekiri, samuti võidu 35. aastapäeva 
ürituste plaan ülikoolis.

Komsomolikroonika
ELKNÜ TRÜ komitee koosolekul 8. aprillil anti soovitus NLKP liik

mekandidaadiks astumiseks Birute Zelvitele (filoloogiat. IV k.), Ülar 
Tikule (bioloogia-geograafiat. III k.), Rait Roosvele (bioloogia-geog- 
raafiat. IV k.) ja Arvo Lambile (ajaloot. III k.). ÜLKNÜ-sse võeti 
vastu Katrin Karm (ravi II k.).

Bioloogia-geograafiateaduskonna V kursuse üliõpilasele Ene Asule 
avaldati suuline noomitus dokumentide lohaka hoidmise eest ning 
otsustati välja anda uued komsomolidokumendid. Füüsikaosakonna II 
kursuse üliõpilasele Alar Maarendile ja Andres Loopmannile avaldati 
üliõpilasele ebaväärika käitumise eest vali noomitus koos arvestus
kaardile kandmisega. Samasuguse karistuse teenis õppedistsipliini rik
kumise ja kommunistlikule noorele ebaväärika käitumise eest žurna- 
listikaosakonna III kursuse üliõpilane Aivar Hanson.

RSR-i tegevusest andis komiteele aru RSR-i president Veiko Lõh
mus. Võeti vastu ka asjakohane otsus, mis näeb ette RSR-i ürituste 
reklaami tõhustamist ja liikmeskonna arvu suurendamist, loengulise 
tegevuse laiendamisest ülikoolis, koostöö tihendamist Tartu linna kesk
koolidega ning RSR-i endiste presidentide nõupidamise kokkukutsu
mist.

Ettevalmistustest kommunistlikuks laupäevakuks andis informat
siooni asesekretär Rein Frolov.

Sekretär Madis Kallion tutvustas komsomolikomiteed ELKNÜ Kesk
komitee üliõpilasosakonna kirjaga ELKNÜ Keskkomitee sekretariaa
dile «Eesti Põllumajanduse Akadeemia komsomolikomitee tööst koge
muste andmisel ühiskondlike erialade teaduskonna kaudu».

ÜLIKOOLI JUUBELI EEL
Ega sinna kuigi palju aega jäänud olegi, vaid paari aasta  jagu. S a 

dadega mõõdetavat juubelit peetakse silmas juba mitu aastat, põhi
mõtteliselt on kavandatu  paberil. Aastapäeva tähistamise peakomisjon 
koosneb koguni 10 komisjonist, igaüks veel omaette toimkondadest.  
E ttevalmistuste käiku on mitmel korral arutatud ka ülikooli nõukogus 
ja  parteikomitees. 24. märtsi istungil oli vaatluse all ülikooli teadus
liku ajaloo koostamine ja väljaandmine ning muud kirjastamisega 
seotud küsimused.

TRU ajaloo komisjoni endine sekretär Milvi Reinfeldt käsitles tee
m at kolmes jaos. Esiteks: ajaloolaste osa teadusliku ajaloo üldosade 
kirjutamisel ja  ajaloo-alaste väljaannete  koostamisel n ing  teadusliku 
h innangu andmisel. Teaduskonnas vabastati  üldosade kirjutajad või
maluste piires põhi- ja  ühiskondlikust tööst. Ülikooli teadusliku a ja 
loo II köite üldosade käsikirju arutati  NSV Liidu ajaloo kateedris 
kahel korral, maiks peaksid olema kõik parandused ja tä iendused teh
tud. Dots. H. Palam etsal on valminud ka käsikirjad «Tartu Riiklik 
Ülikool 1944/45. õppeaastal», «■A lm a m ater'i taassünni aastad» (vetera
nide lindistatud mälestused), kogumik «Vana-Tiigi», albumi «Tartu 
Riiklik Ülikool» prospekt.

Teiseks: teaduskondade osa teadusharude ja  teaduskondade ajaloo 
koostamisel ning teadusliku h innangu andmine uurimustele. Teadus
harude ülevaated moodustavad ühe kolmandiku igast kolmest köitest. 
Kahe esimese köite materjalid on koos, laekumata on veel palju kol
m anda omi. Tarvilik on teaduskondade ühine seisukoht oma teadus
harude ajaloole.

Kolmandaks: ülikooli ajaloo-alaste väljaannete  kirjastamine, õ ig e 
aegselt on ilmunud oma kirjastuse kaudu «Tartu ülikooli ajaloo küsi
musi VII, VIII, IX». Koostamisel on ülikooli ajaloo valikbibliograafia. 
ENE toimetusele on üle antud TRU õppejõudude biograafilise teatme
teose käsikiri, korrigeeritakse TRU komsomoli ajaloo käsikirja. Üli
kooli taasavamise 175. aastapäeva tähistamise materjalidest koosnev 
käsikiri ilmub eesti keeles ro taprin tväljaandena (kirjastus lükkas selle

(Jä rg  4. lk.)

Selles lehes
ф  On ÜTÜ konverentside 

aeg — 2. lk.
ф  50 aastat A. Fleischi mee

todeid — 2 lk.
ф  ALMAVÜ korraldab eks

kursiooni — 2 lk.

ф  Röntgenikiirest geoloogia 
kateedris — 2. lk. 

ф  Kirjandust kursusejuhen
dajale — 2. Ik. 

ф  Naiskoor kolmekümne 
viiene — 3. ja 4. lk. 

ф  «Tagasivaade» ja nais
võimlemine — 4. lk.

KOHTUMINE 
INDREK TOOMEGA
#  Iga noor peab läbi tegema ko- 

danikukooli, s. t. osa võtma ühis
kondlikust tööst, mitte ootama pa
kutavat.

#  Komsomolijuht olgu aus, sõ- 
napidaja, tegutseja.

#  Kursused ja grupid võiksid 
rohkem kohtumisi pidada, kutsuda 
esinema tuntud lektoreid, huvita
vaid inimesi.

#  Vähe sekkub tänane üliõpilane 
väärnähtustesse; kommunistlik 
noor ei või jääda pealtvaatajaks, ta 
osaku asjadele õige hinnang anda.

Tänase üliõpilase aktiivsus, ideo
loogiatöö probleemid, osalemine 
oma elu kujundamises olid kõne all 
teisipäeval komsomolikomitees koh
tumisel linna parteikomitee esimese 
sekretäri INDREK TOOMEGA. 
Komsomoliaktiiv sai vastused pal
judele küsimustele, ka ülikooli ja 
linna puudutavatele.

P0L1ITPÄEVAL

Kolmapäevasel poliitpäeval kü
lastas ülikooli NLKP Keskkomitee 
propagandaosakonna lektor G EN 
NADI ŠAPOV. Majandusteaduse 
kandidaat dots. G. Sapov pidas 
aulas õppejõududele ja  üliõpilaste
le loengu NSVL majandusproblee
midest ja  vastas küsimustele. Ta 
kohtus ka õppeprorektori prof. Uno 
Palmiga ning käis teadusraam atu
kogus.

LA STEVAN EMAILE
TRÜ t ö ö t a j a t e  l a s t e  III 

I a u l u k o n k u r s s  «Meie helge 
lapsepõlv» toimub sel aastal es
maspäeval, 21. aprillil kell 18 vana 
kohviku rõdusaalis (Ülikooli 20) ja 
on pühendatud V. I. Lenini 110. 
sünniaastapäevale. Žürii langetab 
otsuse eraldi 3—4- ja 5—6-aastaste 
ja I klassis õppivate laste osas. Esi
tada võib piiramatul arvul laule. 
Eripreemia antakse parimale laulu
le Leninist. Žürii hindab eraldi ka 
instrumentaliste. Lastest, kes vaia
vad oma lauludele klaveri saadet, 
palume teatada lasteringi muusika
lisele juhendajale esmaspäeviti ja 
kolmapäeviti kl. 17—18 (Tervis
hoiutöötajate Maja Tiigi tn. 11).

Esinemiseks registreerida TRÜ 
klubis hiljemalt 18. aprillil (Tähe 
t. 3, tel. 755-79).

Kohtumiseni laulukonkursil!

RAHVAKONTROLLI- 
KONVERENTS

TRÜ rahvakontrollikonverents 
toimub teisipäeval, 15. aprillil kell 
15.15 aulas.

PÄEVAKORRAS:
1. Ülikooli rahvakontrolligrupl 

aruanne tehtud tööst.
2. Valimised ülikooli rahvakont

rolli peagruppi.
Delegaatide registreerimine al

gab kell 14.45.

GULLIVER TULEB  
SIISKI!

Usin ja põhjalik «TRU» lugeia 
mäletab kindlasti üht sõnumit, mis 
möödunud aasta lõpus teatrihuvi- 
list tudengirahvast «Sõpruse» noor- 
temajja ENSV Riikliku Nukuteatr i 
etendusele «Gulliver ja Gulliver» 
kutsus. Põhjuseks, miks Gulliver 
siiski tookord Tartusse tulla ei saa 
nud, oli ühe näitlejanna haigestu
mine. Loodetavasti ei ole kõik teie 
hulgast veel kaotanud huvi ega 
usku Mati Undi nukunäidendit 
näha. Tore, kui see nii on, sest 16.,
17. ja 18. aprillil võib Gulliveri 
Taaralinnas näha — ja seekord 
juba päris kindlasti. Täpsemalt igal 
nimetatud õhtul kell 19 noortema
jas «Sõprus». Te kõik olete ooda
tud!

TIINA VAPPER, 
nukuteatri pedagoog

RAHVAKUNSTI-  
ANSAMBLI

J U U B E L I K O N T S E R T
toimub 19. aprillil kell 19.30 «Vanemui
se» kontserdisaalis.

Pääsmete eelmüiik alates 14. aprillist 
«Vanemuine» kontserdisaali kassas ja 
TRÜ klubis.

LAULUST, LAULMISEST, LAULJAIST
«Konkurss jä t tis  väga  hea ja ü l

latava mulje. Vaevalt meie, muusi
kud, teie eriala nii hästi tunneme 
kui teie muusikat.» Need sõnad 
kuuluvad meie laulukonkursi «Minu 
laul — kõigi laul» žürii esimehele 
Olav Ehalale. Läinud reedel aulas 
olijad muidugi rõõmustasid nii 
kõrget h innangut kuuldes, lauljad 
ise kindlasti rohkemgi. Kollektiive 
ja üksikesinejaid oli kokku 15, nen
de seas ka põllumajandustudengite

ansamblid. Tudengilaulu preemia 
nad meilt ära viisidki (Agu Madar 
ja  Ivo Randveer), kõige tudengli- 
kurna kava e^st said eripreemia 
jälle EPA üliõpilased (ansambel 
«Kaske»). Selleaastane peapreemia 
kuulus Urmas Nagelile (ajaloot.) 
ja Heiki Lintsile (arsti t.), parimaks 
instrumentaalsolistiks tunnistati 
Tiit Aunaste (keemiaos.), lüürilise 
laulu eripreemia pälvis Valdo 
Randpere (õigust.) . Parim a poliiti

lise laulu esitamise eest sai pree
mia Heli Raadik (matemaatikat ), 
üllatusliku esinemise preemia lan
ges Anatoli Aksjonovile ja  Aime 
Jõgile žurnalistikaosakonnast. Ars
t i teaduskonna üliõpilased Rein 
Adamson ja  Jüri Pere pälvisid eri
auhinna lustakaima kava eest.

Laulud said lauldud, preemiad 
jagatud. Ühele meeldis üks, teisele 
teine. Allakirjutanule jä ttis  sügava
ma mulje A. Aksjonovi esinemine, 
võib-olla mõjus sisukas, mõttekas 
tekst, võib-olla hingest tulev laul. 
Muide, kõige rohkem olid viisista- 
jad kasutanud Hando Runneli luu
letusi.

VARJE SOOTAK

Vasakul fotol näete Olav Eha- 
lalt preemiat vastu võtmas Anatoli 
Aksjonovit, paremal esineb Heli 
Raadik.

Evald Veidemanni fotod



Tartu ülikoolist üle maailma
On möödunud 50 aas ta t  ajast,  mil rahvusvahelise konkursi korras 

Tartusse ülikooli Füsioloogia Instituuti juhatam a kutsutud noor šveitsi 
teadlane Alfred Fleisch (1892— 1973) töötas uues anatoomikumis väl
ja  mõned praegu üle maailma levinud füsioloogilised uurimismeeto
did: meetodi ja  aparaadi südame rütmi uurimiseks (Pulszeitschreiber, 
1930) ja meetodi ning aparaadi sisse- ja väljahingamise õhuvoolu 
kiiruse registreerimiseks (pneumotahhograafia).

Tartus oli A. Fleisch aastatel 1926— 1932. Tartu perioodi tööd tõs t
sid ta  maailma füsioloogiateaduse esiridadesse ja  nagu  ta  ise hiljem 
on arvanud, oligi see aeg tema loomingu kõrgpunktiks (eine schöne, 
erfolgreiche Zeit). Teda kutsuti nüüd paljudesse maailma ülikoolides
se. 1932. aastal võttis ta vastu kutse kodumaalt ja siirdus Baselisse.

Tänapäevaks on esialgne A. Fleischi pulsiintervallide registreerimise 
meetod küll mõneti varieerunud, on ilmunud mitmesugused elektroo
nilised mõõtesüsteemid ja südame rütmi dünaamikat on hakatud re
gistreerima lisaks ka ajateljes kokku surutud h e t k s a g e d u s t e  
kõverana (s. o. selliselt, et ordinaatteljel on Fleischi intervallide ase
mel nende pöördväärtused, hetksagedused), kuid ometigi on Alfred 
Fleischi poolt 1930. aastal püstitatud eesmärgid ja  lahendused jäänud 
tsükliliste protsesside uurimise põhialuseks.

A. Fleisch (1930): «Eesmärgid, mis ma endale püstitasin, olid jä rg 
mised: 1) ajaliste pulsiintervallide ( =  pulsiaegade) registreerimine 
ordinaatidena; 2) iga üksikut pulsiaega tuleb registreerida kui ordi- 
naati; 3) registreeritava kõvera abstsissteljel tuleb aega tähistavaid 
punkte tugevasti kokku suruda, nii et paber liiguks edasi 1 mm/s või 
veelgi aeglasemalt; 4) selles puls iajaregis traatoris  peaks võimaluse 
korral vältima optilist registreerimist.»

Tõepoolest, kuigi mõndagi on muutunud tehnilistes lahendustes, on 
need põhimõtted ikkagi jäänud raudvaraks.

Näiteks on tänapäeval raskete haigete intensiivse teraapia ja  sei
sundi jälgimise kompleksis nn. monitoraparaadid, kuhu kuulub ka sü
damerütmi registraator, mille d iagrammpaber liigub teistest aeglase
m alt  ja  annab arstidele pideva ülevaate haige seisundi dünaamikast. 
Sellise seisundi pideva jälgimise süsteemi jaoks on nüüd meditsiinis 
kasutusele läinud uus termingi: südame sageduse trendanalüüs 
(trend  — ingl. k. suund, üldsuund, arengu suund).

Tähistamaks seda Tartu teaduselu silmapaistvat sündmust toimub 
15. aprillil ülikoolis vabariiklikule raadiopäevale pühendatud teaduslik- 
tehnilise konverentsi raames teadusliku sektsiooni «Tsükliliste prot
sesside registreerimine ja analüüs» kaks istungit. Hommikusel is tun
gil, mis algab kell 11 aulas, esitatakse ülevaatetööd Alfred Fleischist, 
tema intervallgraafist ja  selle kasutamisest TRÜ-s (prof. R. Looga 
ja prof. E. Käer-Kingisepp), ülevaade TRÜ-s teostatud A. Fleischi 
meetodi insener-tehnilistest edasiarendustest ja uutest rakendustest 
teiste tsükliliste füsioloogiliste parameetr ite registreerimiseks (V. Ree- 
ben) ning ülevaade sageduse inertsivaba registreerimise meetoditest 
(L.-H. Humal). Lisaks kuulatakse veel kolme tööd konkreetsetest apa
raatidest.  õh tuse l istungil, kl. 16 peahoone aud. 140, käsitletakse 
tsükliliste protsesside teoreetilisemaid probleeme. Esinevad Tallinna 
raadioinsenerid (I. Arro, A. Ots, T. Sullikatko ja A. Kollom tsükli
liste mõõtmiste uutest algoritmidest) ning Tartu füsioloogid (M. Epler, 
füsioloogilistest regulatsioonirütmidest), bioloogid (T. Frey, tsüklilisu
sest ja  bioinformatsioonist) n ing  biofüüsikud (J. Ross, fotosünteesi 
matemaatilisest modelleerimisest, V. Reeben, aktsioonipotentsiaalsete 
protsesside matemaatilisest kir jeldamisest).

P rogram m iga saab lähemalt tutvuda TRÜ peahoone fuajees.
%

VELLO REEBEN, 
biofüüsika laboratooriumi vanemteadur

SSBt

15 aasta jooksul
Mis on tehtud röntgenikiirega geoloogia kateedris

konnale aastaks aparatuuri ostmiseks ettenähtud summa.
Möödus üle 10 aasta. 1962. aasta  sügisel õnnestus mul astuda aspi

rantuuri, tänu geoloogia kateedri dots. H. Viidingule, et uurida ENSV 
devoni savisid. Seoses teema valikuga kerkis uuesti päevakorrale suur 
vajadus röntgeniaparatuuri järele, sest teema juhendaja, geoloogia- 
mineraloogiadoktor M. Vikulova leidis, et savide ja savimineraalide 
uurimisega kaasaja  tasemel (vähemalt 50 proovi) ei ole mõtet rönt- 
genstruktuuranalüüsita  tegelda. (Dissertatsioon valmis 1500 analüüsi 
baasil.)

Tänu dots. A. Pae  ja A. Haava vastutulelikkusele tehti esimesed 
katsed nende fotomeetodi jaoks mõeldud röntgeniseadmel. Tulemused 
osutusid kesisteks, sest kõigil puudusid kogemused savimineraalide 
uurimiseks (halvasti kristalliseerunud materjal võrreldes näiteks NaCl 
või kvartsiga) .

19. novembril 1964. aastal oli võimalus esmakordselt osa võtta üle
liidulisest nõupidamisest «Füüsikalised meetodid settekivimite uurimi
seks» (ka Eesti devoni savid on settekivimid) Moskvas. Avaettekan
dega esinenud tolleaegne geoloogiaminister A. Sidorenko rõhutas, et 
roheline tee tuleb anda sellistele füüsikalistele meetoditele settekivimite 
uurimisel nagu röntgenstruktuuranalüüs, elektronmikroskoopia ja ter- 
mika (tänaseks on kõik need meetodid TRÜ mineraloogia kabineti 
käsutuses).

Kahjuks varises samal päeval manalasse nimetatud füüsikaliste 
meetodite kasvava osatähtsuse ja  perspektiivsuse mõistja Eesti geo
loogias — dots. E. Möls. Tema kui inits iaatori teenete jäädvustam i
seks TRÜ mineraloogia kateedris otsustas allakir jutanu, siis veel aspi
rant, ehitada tema auks kateedris röntgeniseadme. V aatam ata  tehni
listele raskustele ja  vähestele kogemustele realiseeriti idee 4 kuuga 
n ing ehitati peaaegu omal käel meedikutele kuulunud röntgenisead- 
mete vanade detailide baasil seade fi rmamärgiga EM -1-2-1964. 
Seade võeti geoloogia kateedri inventaris arvele üldmaksumusega 
14 rbl. ja 60 kop. (ühe eksperimentaaltöökojast üle kantud trafo hind). 
Praeguseks on mainitud seade TRÜ-le lepingulistes töödes sisse too
nud 65 000 rbl.

Nõu ja  jõuga aitas röntgeniseadme lõppmontaažil kaasa dots. E. 
Mölsi järeltulija vanemõpetaja T. Kuuspalu, kes koos allakirjutanuga 
5. märtsi varahommikul 1965. aastal sai esimest korda geoloogia k a 
teedri ajaloos kätte röntgenikiire.

(Järgneb)

Nagu kombeks, kir jutatakse ja räägitakse tehtud tööst juubelite pu
hul — muul ajal ju selleks töö kõrvalt aega ei jätku. Meenutagem siis, 
kuidas sattus  röntgenikiir  geoloogia kateedrisse.

Aasta päras t  ülikooli lõpetamist kutsus tollane mineraloogia kateed
ri juhata ja  dots. E. Möls minu kateedri vanemlaborandiks. Ilmselt 
m ärkas ta, et allakirjutanul oli suurem huvi füüsikaliste meetodite kui 
klassikalise geoloogia vastu (konkursi tõttu tuli küll 1947. aastal füü
sikaosakonna ukse taha jääda ) .  Nähes ette füüsikaliste meetodite 
(röntgenstruktuuranalüüs, termika) kasutamise perspektiivsust mine
raloogias ja  litoloogias, tegi dots. E. Möls juba 1953. aasta  sügisel 
mulle ülesandeks ehitada mineraloogia kateedrisse röntgeniseadeldis 
mineraalide struktuuri uurimiseks. Selleks suunati mind dots. A. Pae 
juurde, et tutvuda I. Muuga valmistatud ja fotomeetodi jaoks mõel
dud röntgeniseadme ehituse ja tööga. Kahjuks puudusid aga sellise 
seadme ehitamiseks tol korral reaalsed võimalused ja arusaamad sel
le ehitamise tähtsusest. Vastava seadme ostmine kateedrile oli aga 
utoopia — 25 000 rbl. (praegu 2500) ehk rohkem kui tervele teadus-

KALJU UTSAL, 
mineraloogia kabineti juhendaja

Ütu o vitii o ütü Konverentside aeg

Kirjandust
kursuse
juhendajale

A rstiteaduskonna ÜTÜ konve
rents peeti 27. ja  28. märtsil. Töö
tati 12 sektsioonis. Esimesel pildil 
(fotode autor Vladimir Krakapovs- 
ki, spordimed. III k.) näeme IV 
kursuse üliõpilasi L. Polidovitši t ja

N. Ljuterit oma huvitavat e ttekan
net esitamas. Töö «Psüühilise ja 
füüsilise väsimuse toimest mikro- 
tsirkulatsioonile üliõpilastel» ju 
hendaja on prof. R. Looga.

Teisel pildil on III kursuse

üliõpilane M. Linder. Tema tööd 
«Polütsüstil ised neerud 25 aasta 
(1954— 1978) lahangumaterjali 
andmetel» juhendas dots. V. Sil- 
lastu.

Eile algas konverents keemikutel, 
täna  teevad algust õigus- ja  bio- 
loogia-geograafiateaduskonna üli
õpilased ning filosoofiaringi liik
med.

NB!
ÜTÜ PSÜHHIAATRIARINGI 

koosolek toimub neljapäeval, 17. aprillil 
kell 18. Päevakorras sotsio- ja tööteraa- 
pia (V. Lan, V k.) ning haige demonst
ratsioon (K. Kivisalu, IV k.).

Ringi juhatus

Füüsikaosakonna kursusejuhen- 
laja dots. U. Nõmm püstitas aja- 
ehes «TRÜ» (1980, 21. märts) kü
simuse, nagu  kursusejuhendajal 
oeaaegu ei oleks kasutada kirjan- 
lust,  millele oma tegevuses toetuda. 
Mii see siiski tegelikult ei ole. 
Kõrgkooli pedagoogikat tu tvusta 
vas kirjanduses leidub üsna palju
gi sellist, mida kursusejuhendaja 
saab kasutada kasvatustöö läbivii
misel. Öeldu tõestuseks esitame 
lühivaliku sobivat uudiskirjandust.

1. Студенчество в общественно-поли
тической жизни. ( Под. ред. Ю. С. Бори
сова). М., 1979.

2. Дяков А. П., Листенгартен В. С., 
Рахманин В. С. Партийная организация 
вуза и учебно-воспитательный процесс. 
Воронеж, 1979.

3. Куриленко Т. М. Основы учебно- 
воспитательной работы со студентами 
младших курсов. Минск, 1978.

4. Балагушкин Е. Г., Ковалева М. М. 
Воспитательная работа в студенческом 
общежитии. М., 1979.

5. Коммунистическое воспитание сту
денческой молодежи. Опыт Львовского 
(СССР) и Велико-Тырновского (НРБ) 
университетов. Львов, 1978.

6. Eesti Üliõpilaste Ehitusmaleva te
gevust reglementeerivate oõhiliste doku
mentide kogumik. Tln., 1979.

Kõiki nimetatud raamatuid või 
Ibrošüüre võib leida meie ülikooli 
teadusraamatukogust.

Soovitav oleks, et kursusejuhen- 
[ daja heidaks pilgu ka meie üli- 
[ kooli kogumikku «Kõrgkooli prob
leemid» (vene keeles). Näiteks selle 
kogumiku kolmandas numbris lei
dub nii mõndagi, mis pakub huvi 
füüsikust kursusejuhendajale. Le
hitseda võiks ka Kiievis ilmuvat 
täpselt sam asuguse venekeelse 
oealkirjaga kogumikku, mis või- 

! maldab üksikasjalikumalt tutvuda 
Ukraina kolleegide kogemustega.

Kahtlemata peaks ülikoolis mõni 
komnetentne allüksus osutama kur- 

1 susejuhendaiatele kvalifitseeritud 
I  abi püstitatud küsimuse lahenda- 
I misei. Tundub, et sellisesse rolli 
sobib kommunistliku kasvatuse la
boratoorium. Kõne alla võiks tulla 
kursusejuhendajat huvitavate teos
te annoteeritud nimekirja  koosta
mine.

JÜ RI LEMBRA

Läti- ja 
Leedumaale
3— 11. maini korraldab TRÜ 

ALMAVÜ organisatsioon ekskur
siooni Kuramaa lahingupaikadesse 
ia Põhja-Leedusse. Külastame ka 
Ezeret, kohta, kus sakslaste K ura
maa grupeering võttis vastu kapi- 
tulatsioonitingimused. Mažeikiai 
juures vaatame Venta jõele ra ja 
tud koske, käime Seduva «vanaku
radi veskis», otsime üles kuulsad 
Leedu Puntukase kivid Anyksžiai 
lähistel. Tagasisõidul tutvume Läti 
idaosas oleva Päikesemäega (211 m 
merepinnast,  mäelt on näha küm
mekond järve) Baltimaade sü g a 
vaima järve Dridza kaldal (süga
vus ulatub 66 meetrini). Võib-olla 

j läbime ka Lutsi eestlaste paiku.

Väljasõit on 8. mail kl. 15 G a
garini t. 1 juurest. Kaasa võtta soe 
magam isvarustus (ööbime telkides) 
ja ohtusteks ühissöömisteks vaja- 
ükud vahendid (kauss, kruus jt .) . 
Pöörduda teaduskondade ALMAVÜ 

I esimeeste poole.

ILJA KALA

Aprillikarneval
2. aprilli hilisel õhtupoolikul hak

kasid Leningradi mnt. 25 söökla 
ruumidesse kogunema bioloogia- 
geograafiateaduskonna üliõpilased. 
Tähelepanelikumal- vaatlemisel sel
gus, et neid võis vabalt pidada 
mitteüliõpilasteks, isegi mitte ini
mesteks. Siin olid võimsate tund
latega kooreürask ja pseudolibli- 
kas, samuti ilmseid alkohoolikuid 
ning hulgaliselt daame, kel elu läi
nud raisku. Hiljem kippus see vei
der seltskond massiliselt tan tsupõ
randale ja  mõned hakkasid isegi 
taidlema.

Kindlatel andmetel korraldasid 
selle traditsiooniliseks kujunema 
hakkava ürituse, mis seekord kes
tis üle kesköötunni, II kursuste üli
õpilased

VELLO VARI
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Laupäeval, 12. aprillil kl. 19 toimub aulas naiskoori 35. tegevus

aastale pühendatud k o n t s e r t .
11.— 13. aprillini on peahoones H. Abovjani nim. auditooriumis ava* 

tud n ä i t u s  «TRÜ Akadeemiline Naiskoor 1945— 1980».

Kallis TRÜ Akadeemilise 
Naiskoori pere!

Kuidas sai ülikooli naiskoor alguse ja võidu
See iloga köitev ahelik on põim i

n u d  endasse juba 35 laululüli. A eg  
<on neid rutakalt lükkinud, silunud  
ja  ehtinud. Tagasivaates paistab  
л е е  kõik otsekui võluvööna, m is on 
l id u n u d  lauljaid ja kuulajaid, mis 
o n  hoidnud ja tõhustanud helisevat 
aaret.

A ga  algus polnudki nii väga lih t
ne. Oli kahtlejaidki, kes ei uskunud  
üldse naiskoori elujõusse — ei ole
v a t sellist sügavust ja diapasooni 
nagu mees- ja segakooril. Ja kas 
naistudengid  üldsegi tahaksid nii 
v ä g a  naiskooris laulda, nad kipuk
sid  ehk m eelsam ini segakoori, seal 
nagu rohkem  m itm ekesidust ja 
se ltsko n d likku st tänu m askuliinsele  
põhjale.

O lin aastaid töötanud üliõpilas
konnas dirigendina ja ülikooli m uu
sikaõpetajana n ing  tu lnud kindlale 

: veendum usele, et on alus ja tõsine 
põhjus püsiva akadeemilise nais
koori loomiseks. Tuli aga m õisteta- 

. vaks teha naiskoori kui om aette 
kooritüübi hinnatav omapära ja  õi
gustus n ing perspektiivsus.

O odatud hetk saabuski — üsna  
pea pärast sõja lõppu. 3. m ärtsil 
J945. aastal sain rektorilt prof. 
A lfred  Koortilt nõusoleku ülikooli 
naiskoori asutam iseks. A ppi tuli 
ülikooli teaduslik sekretär, laulu- 
en tu s ia s t Irene Maaroos ja tem ast 
sa ig i esimene ja tulihingeline esi
naine. Juba paari kuu järel oli 
naiskooril tuleproov — esinemine

1. mai aktusel aulas. Se l puhul sai
me kiita rektori tänukirjaga. Ja 
(ärge im estage) — sam a aasta 28. 
oktoobril andsim e aulas oma esi
m ese täism õõdulise kontserdi,. Nii 
olime peletanud igasugused kahtlu
sed ja kiiresti tõusnud kontsertkoo- 
ri tasemele. Järgnesid sisukad aas
tad  — repertuaari täienemine, iga-

aastased aruandekontserdid, huvi
tavad kontsertm atkad, osavõtt üld
laulupidudest, üliõ pilas laulupidu
dest ( viim aste puhul algatusosali- 
sena) jne. Suur huvi tõus avaldus 
ka üsna järsus ja üllatavas koori 
koosseisu suurenemises (oli selli
seidki aastaid, mil kooris laulis üle 
150 üliõpilase).

Meie koori eeskujul tekkisid  m u
jalgi akadeemilised naiskoorid (T a l
linnas TPI naiskoor 1951. aastal, 
sam uti teistes Liidu paikades).

Koori praegusesse kunstilisse  
juhtkonda kuuluvad Vaike Uibopuu 
dirigendina (alates 1963. aastast), 
Kadri Leppoja kontsertm eistrina  
(alates 1976. aastast), Ene Ahven  
koorm eistrina ( alates 1970. aas
tast). Hääleseadjaks on olnud pi
kem at aega Rudolf Jõks. kes aga  
tervislikel põhjustel pidi loobuma
1977. aastal, tema tööd jätkab Aino  
Kõiv. Koori dirigendina on mõnda 
aega töötanud ka Linda Taal.

Koori silm apaistvalt edukat tööd 
on tunnusta tud  aukirjadega, rahva- 
kollektiivi nim etuse andm isega, 
kooride kvalifitseerim isel kõrgema  
kategooria andm isega; 1978. aas
tal sai koor ELKNÜ  kirjandus- ja 
kunstipreem ia. Võistulaulmistel on 
sageli pälvitud  esikohti.

Soovin  jä tkuva t edu lauluaheliku 
uute lülide kunstilisel põimimisel.

RICHARD  RITS1NG

Naine, kes juhatab koori
Hoogsa astumisega, näol naera

tu s  — nii tuleb alati proovi meie 
d i r ig e n t  Vaike Uibopuu.

Ta on maha visanud oma päeva
se koorma, et laulust rõõmu tunda 
j a  meidki muusikaga virgutada. 
Algab häälte lahtilaulmine. Esime
sed harjutused ei õnnestu, koori
juhile vaatavad vastu mornid ja 
väsinud näod.
— N aeratage! Pange pea pealt see 
raskus maha, m is on päeva jook
su l kogunenud. Te olete tulnud  
laulm a ja seda ei tohi teha kui tü- 
kitõöd, laul ei talu ükskõikseid.
— Lauljal peab olema sisem ine 
naeratus! See teeb teid ilusaks ja 
salapäraseks.

—  S ilm ad särama!
V aatad talle otsa, saad süüdet 

tem a silmade särast, osa tema nae
ra tuses t  ja optimistlikust olekust. 
Vahel tundub, et tema seal ees on 
palju  noorem, lõbusam ja sä r tsa 
kam kui mõni esimese kursuse 
laulja. Naeratame, tõstame suula- 
ge ja  hääl läheb tõepoolest pare
maks.
— Teil kõigil on ilus hääl, tooge 
ta  siis nähtavale, kasutage oma 
häälem aterjal ära! õpp ige  ennast 
kuulam a! Lauljal peab olema erk 
kõrv.
— H ingake sügavalt, tunnetage  
om a ke sk k o h ta . . .  Ja nüüd olge 
ooperiprim adonnad! Tehke Carmeni 
häält!
— Te laulate itaalia keeles, te pea-

ф  Fotomälestus 1973. aasta nääripeolt. Dirigent Vaike Uibopuu 
(vasakul) ja koormeister Ene Ahven.

te kergelt, naeratusega seda tege
ma ja m uutum a ka ise itaallannaks.
— Teil peaks pisu tki olema neegri- 
temperamenti, peate hetkeks unus
tama, et olete tasakaalukas põhja
maalane. E lage rütm ile kaasal 
Ja naeratus! Teie küll Ameerikasse 
ei saal

Tohutu järjekindlusega har ju ta 
me vokaale, püüame helikõrgusi ja 
proovime nootidele laskuda ikka 
pealtpoolt, laulda väljapoole, mitte

aga «toobri häält» teha.
Kuid ka dirigent võib väsida. 

Meele teeb pahaks lauljate passiiv
sus ja  lihtsalt halb laulmine, viisi- 
pidamatus. Ja kui see juhtub enne 
vastutusr ikast esinemist, siis võib 
tõesti lootusetuse tunne tekkida.

Vahel aitab üksainus dirigendi 
vaimukas repliik neist momentides! 
kiiresti üle saada: «Niisugust häält

(Järg 4. Ik.)

%  Koori auliige rektor Arnold Koop lauljate seas.

TAM-i meeste tagasihoidlik 
sõnavõtt

E t kellelegi tähtpäevaks m idagi ilusat öelda ja seda veel hästi teha, 
peab sünnipäevalast läbi ja lõhki tundm a. E ndi kohta võim e öelda, et 
oleme TRÜ Akadeem ilise N aiskooriga nii tõsistel kui ka m eelelahutus
likel eesmärkidel kokku puutunud juba kolm küm m end viis aastat. Ühest 
küljest võttes on see aeg nii pikk olnud, et neid mehi, kes naiskoori 
asutam islugu oma m älestuste järgi võiksid kirja panna, meil enam ei 
laulagi. E nt TRÜ aula laval seisavad niisam a noored ja laululustilised  
neiud kui koori algaastail. Üliõpilaskoor jääb igavesti nooreks!

Ja nii rõõmsalt säravad need silmapaarid, et tahes-tahtm ata vilksa
tab iga mehe peas mõte — ilma selle südam est tuleva ja südam etesse  
jõudva lauluta poleks m eeste laul üksi m idagi väärt.

Selle laulu- ja silm ailu eest oleme suuresti tänu võlgu ülikooli nais
koori asutajale Richard R itsingule. Tuleb meelde üks huvitav asjaolu. 
N im elt on naiskoori asutam ist taotlevas avalduses tolleaegsele rekto
rile m ärgitud, et vajaduse korral võiks TRÜ naiskoori ja Tartu üliõpt- 
lasmeeskoori ühendada segakooriks. Kui lõpuni aus olla, on isegi to
re, et asi niikaugele pole jõudnud.

Ilm selt on huvitavam  vaid m õni kord aastas kokku saada, kui paar 
korda nädalas. M õnikord, kui kontsert on juba üsna lähedale jõudnud, 
aga laul ei taha veel hästi välja kukkuda, tekib tahtm ine käega lüüa. 
Küll me kuidagi ära laulame. S iis aga m õtled, ei! Vaata, kuidas naised  
viim ati laulsid! Mida nad sel juhul m eist arvavad? Nõnda harjutadki 
viis, küm m e, sada korda, ku i tarvis.

P üsige meie silm is ikka innustajana ja n.-ö. meie kauge eesmärgina! 
Laulge niisama vapralt edasi! Ja kindlasti hoolitsege selle eest, e t 
meie seda sihti veel niipea (ku i üldse kunagi) ei saavutaks!

Head lauiutuju ja rõõmu laulust!
Teie mehed 

Tartu A kadeem ilisest M eeskoorist

О  tempora, о mores!
(TRADITSIOONID)

35 aasta  jooksul on naiskooris 
tekkinud ja püsima jäänud terve 
hulk toredaid traditsioone.

ф  Igal sügisel tuleb meie koori 
uusi lauljaid. Neid hüütaksegi hel
litavalt «uuekesteks» või lihtsalt 
noorteks. Juba esimeses laulu laag
ris, mis toimub tavaliselt Kääri
kul, saavad noored oma võimeid 
näidata. Koori «rebastel» peab ole
ma visadust,  kannatlikkust,  julget 
pealehakkamist, lõbusat meelt ja  
vaimukat keelt.

Kõik uuekesed ütlevad koori 
laulja 10 käsku (asend on seejuu
res väga alandlik, tavaliselt ollak

se ühe põlve peal). Siis tuleb mõni

teenekam laulja suurte kääridega 
ja igat juuksevärvi laulusuled hak
kavad langema . . .  See pole õige 
«rebane», kes ei lõhna. P ä ras t  
laulusule lõikamist saavad kõigi 
juuksed märjaks väga  püsivast 
lõhnaainest. Laulusuled maetakse 
pidulikult Kääriku kuuskede alla. 
Otsitakse üles vana matmispaik, 
kaevatakse see lahti ning siis või
vad vanad lauljad oma laulusulgi 
veel näha, enne kui neile lisatakse 
uued. Haud aetakse kinni ja  kõlab 
R. Ritsingu «Meelespea». Sellega 
on lõppenud koori liikmekandidaa
diks saamine.

(Järg 4. lk.)

Veel polnud lõppenud suure sõja lahingum öll, veel hõõgusid kohu
tavate haavadena meie kodude tuhaasemed, kui 3. m ärtsil 35 aastat 
tagasi sündis tänane juubilar — Tartu R iikliku Ülikooli Akadeem iline  
Naiskoor. Sündis kui inim liku elujaatuse ja rahva lauluilu sümbol. 
A astaküm ned on läinud, on tulnud kõrge ja teenitud tunnustus, kuid  
vaevalt unub kunagi see karm  sünniaeg, m il m aestro Richard R itsingu  
unistus sai tema taktikepi all teoks.

See unistus kehastus, kasvas ja kogus jõudu, värvupoeg sai tuule  
tiibadesse nagu tem a lauldud lauludki, m is tänaseks helisenud meie 
maa m itm etes nurkades, raja tagagi, n ing kõige enam ikka meie au
väärse alma mater4 akadeemilise aula sam m aste vahel.

A asta tega on vahetunud lauljate põlvkonnad, kes kõik on koorist 
lahkudes kaasa viinud helina oma südam eis ja jaganud seda heldelt 
teistelegi. 17 aastat on seisnud dirigendipuldis koori praegune juh t 
Vaike Uibopuu, kelle nim ega seonduvad koori tänased mured ja loo
tused, meie tänane lugupidam ine tehtu ja im etlus loodu vastu. Tänane 
naiskoor on meie rahva laulukultuuri lahutam atu osa ja selle igipõlise  
loomejõu kehastus.

M ingu edaspidigi Teie laulud «kaunim al kõlal, vägevail voogudel 
üle me maa», et sütitada uusi südam eid, võita neid ilule n ing kõigelef 
m is on head m eis kõigis! 

õ n n e  ja jä tkuva t head käekäiku soovides
rektor ARN O LD  KOOP, 

koori auliige
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Naine, kes ...
(A lgus 3. lk.)

võivad teha ainult Kivi seitse ven
da!» Jälle haarab ta ligi sada_tüd- 
rukut oma taktilõögi ja mõjuvõimu 
alla, algame otsast peale, proovime 
ikka ja jälle uuesti — kuni ime 
sü n n in i . . .

Rõõmsalt kohkudes kuulame oma
imekaja. Dirigent naeratab!
— Teiega võib isegi m uusikat teha!
— selline on tunnustus, mis e rgu
tab  meid veel paremini laulma. 
Naeratame dir igendile vastu. Koor 
on löönud särama, helisema. Proov 
on lõppenud. Lahkume, kaasas koo
rijuhi soovitused: «Enne uinumist 
öelge endale: «Iga päevaga läheb 
mu hääl üha ilusamaks. Iga  päe
vaga  läheb laulmine üha paremi
ni.»» Lähebki, tänu  dirigendi tohu
tule tööle, nõudlikkusele ja  erksale 
vaimule.

О  tempora ...
(Algus 3. lk.)

Koori täieõiguslikuks liikmeks 
võetakse vastu kevadel, päras t  esi
mest täismõõdulist kontserti . Noor
tele lauljatele antakse sellekohane 
kiri, rinda kinnitatakse koori märk 
n ing  ulatatakse lilleõis. Noored 
lauljad näitavad vanematele oma 
lauluoskust.

ф  Aasta kõige kurvem sündmus 
on lõpetajate ärasaatmine. Neile 
lauldakse lemmiklaule, lausutakse 
tänusõnu ja kingitakse lilli. Ning 
kõigil on pisarad s i lm i s . . .

ф  Sünnipäevalaps! peetakse ala
ti meeles. Proovi lõpus lauldakse 
neile sünnipäevalaulu ja meelis- 
laülu.

ф  Abiellujatel käiakse tavaliselt 
juba registreerimisel laulmas ja 
õnne soovimas, aga noorikule laul
dakse ka proovis. Eriti tore .  on 
siis, kui ühist eluteed on hakanud 
käima TRÜ AN-i neiu ja  TAM-i 
mees. Siis on pidupäev kahel koo
ril.

ф  Noort ema tervitatakse laulu
ga ja aidatakse agara l t  pisipõnni
le nime otsimises.

Laulutegijaist ja laulmisest
ф  Laulutüdrukuid on peaaegu 

kõigist teaduskondadest, kõige roh
kem aga ars titeaduskonnast. Staa- 
žikamad lauljad on Milvi Kala
mees, Kaie Parv, Heidi Saretok, 
Silvi Saretok, Viive Toots, Leeni 
Uba, Helmi Ujuk. Koori auliikmed 
on olnud ja on Richard Ritsing, 
Arnold Koop, Irene Maaroos, Fjo
dor Klement, Rudolf Jõks. Koori 
organisatsioonilist tööd juhib 7- 
liikmeline juhatus. P raegu  on esi
naine Reet Eelmäe, koorivanemaks 
on Siiri Jõgi.

О  Oleme andnud üle 200 iseseis
va kontserdi. Kõige sagedamini on 
esinetud Tartus  ja  koduvabariigis. 
Kontserte on antud aga ka Riias, 
Vilniuses, Kaunases, Leningradis, 
Moskvas, Jerevanis. Kahel korral 
oleme laulnud raja taga  — Ungari 
RV-s ja Saksa DV-s. Kõige pikem 
reis oli 1978. aasta l Siberi l inna
desse Krasnojarskisse ja Novosi
birskisse.

#  Üliõpilasnaiskoor oli üheks

ф  Soojad suhted on kõik need 
aastad olnud Tartu  Akadeemilise 
Meeskooriga. Koos korraldame aas- 
talõpu-kontserdi TRÜ aulas ja  p ä 
rast seda on lõbus nääriõhtu.

Ka sporti tehakse koos n ing siis 
läheb see hoopis rõõmsamalt.  Üli
kooli rahvaste sõpruse päevad ä ra 
tasid ellu kahe koori laulmise 
Toomemäe sildadel.

Vastlapäev on tore päev. Lastak
se liugu, süüakse vastlatoite, tehak
se viktoriine ja muidugi lauldakse.

Kõige toredamad proovid on 
alati aasta  lõpus, kus kõlavad 
küünlavalgel näärilaulud. Naiste
päeval aga  lauldakse lemmiklaule 
ja kevadel viimasel proovil valitak
se välja  aasta  meeldivaim laul.

ф  Uus tava on laulda meie 
kauaaegse hääleseadja maestro R. 
Jõksi haual tema sünniaastapäeval.

ф  Et laulud paremini selgeks 
saaksid, selleks korraldatakse lau
lulaagreid nii Tartus kui ka väl
jaspool Tartut. Suvel oleme la ag 
ris Eestimaa kaunimates paikades. 
Peale laulmise tehakse veel muud-

üliõpilaslaulupidude a lgata jaks ja 
on praegu alatiseks osalejaks. Osa 
on võetud kõigist üldlaulupidudest.

#  Repertuaar on mitmekesine. 
Sageli oleme mõne kooriteose es
maesitajaks. Suurt tähelepanu on 
pööratud eesti heliloojate loomin
gule. Kõige rohkem laulame V. Tor
mise, G. Ernesaksa, R. Ritsingu, 
M. Saare kooriloomingut. Viimaste 
aastate  huvitavaim teos on V. Tor
mise «Kiigestseen» «Naistelaulu
dest». Klassikast on koori ajalukku 
jäänud  mitmed suurvormid: Pergo- 
lesi «Stabat Mater» koos kammer
orkestriga Eri Klasi juhatusel ja 
Orffi «Carmina Burana» koos TPI 
Akadeemilise Meeskooriga. Lääne 
autoritest on meie tähelepanu köit
nud Brahms, Britten, Kodaly, 
Mendelsohn-Bartholdi, Gerschwin, 
Joymann.

ф  Tunnustust on meile jaga tud  
mitmelt poolt. Viimaste aasta te  
h innatavaim autasu on ELKNO
1978. aasta  kirjanduse ja kunsti
preemia.

ki huvitavat: karas tatakse keha, 
naerdakse, na lja tatakse ja ots itak
se oma fantaasiale rakendust.  _ 

ф  Sügisel aitab naiskoor põllu
mehi saakide salve saamisel.

ф  Peale TAM-i on meile toreda
teks sõpradeks ka TPI laulumehed. 
Neid meenutavad koori talismanid 
Robert ja  Nässakas. Komblusval- 
vur Robert on sümpaatne lõvi, kuid 
tingimuseks on seatud, et lõvi on 
kõigil meie kohtumistel teiste 
meeskooridega, välja arvatud TPI 
AM.

Nässakas on lõbus kiivriga mehi
ke, kes kannab lauluteedelt kaasa 
toodud embleeme ja märke. Mõle
mad käivad meiega kontsertreisi
del ja  vaatavad pealt esinemisi. 
Laulupidudel sammub koor oma 
lipu all. Kõigil neidudel on rinnas 
koori märk ning iga laululise või 
muu ühise ürituse lõpus lauldakse 
oma koori motot:
«Nüüd hõisates, laul, tõuse kõrgele üles 
ja südamed süüta sa lõõmavas tules, 
et põlvest põlve võiks kõlada veel 
me lauludes helisev emakeel!»

(VALLI KASELAID, 
RICHARD RITSING)

ÜLIKOOLI JUUBELI EEL
' (Algus 1. lk.)

tagas i) .  Album «Tartu Riiklik Ülikool» (eesti, vene, inglise k.) trüki
takse loodetavasti välismaal. Võib lisada, et juubeliks peaks ülikoolist 
ilmuma teisigi raamatuid («Ülikooli ajaloo lühiülevaade» eesti, vene,, 
inglise keeles, «Ülikooli ajaloo küsimusi X, XI, XII», inkunaabli 'e  ka
taloog, Schlateri gravüürid ülikooli hoonetest faksiimileväljaandena: 
jt .) , ka postkaartide ja diapositiivide komplektid, plakatid, embleemid, 
märgid jm.

õppeprorektor Valter Haamer toonitas parteikomitee istungil ve e t  
kord käsikirjade valmimistähtaegadest kinnipidamist. Pole ju neid 
enam kuhugi võimalik edasi lükata. Vastasel juhul viibib ka nende 
trükkimine.

ТПВПВ1 Märts
Olen endamisi tihti hokimängi

jaid kadestanud- Neile osaks saava 
vahetu pingemaandamise võimaluse 
tõttu. Möönan, ka samavõrra võõ
ras tust tundnud, kui see madalate 
kirgede väljaelamiseks muutub.

Ülikooli spartakiaadialade hulka 
jäähoki vist kuuluma ei saa. Siiski 
on arvukatest sisepingetest vabane
da soovijaile ka hetkel nii mõnigi 
võimalus antud. Kes kuidas võima
lust kasutab, on oma teha. Võima
luse pakkumine, arvestades, et pa l
jude alade läbiviijad on üliõpilased 
ise, samuti. Suusatamise, VTK ta l
vise mitmevõistluse ja korvpallitur
niiri ärakorraldamine seda kinni
tas. Kitsaste baasiolude kiuste. Fi
loloogide suusapäev, mis polnud 
päris oma teha, mitte. Kaasüliõpi
lase lepituskirja ei saa ma parem a
gi tahtmise juures tõsiselt võtta. 
Voi karistatakse nüüd profülaktika 
mõttes ka juba toimumata üleastu
miste eest?

Omaette tähenduse saab spordi- 
fenomen kaasaelamise läbi. Vaate
mängu pakkuja ja  pingemaanda- 
jana vahetul võistlusel, «oma mees
te» edu puhul laias maailmas rah
vusliku eneseteadvuse tõstjana. 
Kolmikhüppaja Jaak  Uudmäe EM-i 
hõbemedal Sindelfingenist, odame
he Heino Puuste 85.94 Sotšis, Mati 
Kuulmanni ja  teiste M aarjam aa 
meeste vägev come-back maailma 
jääpurje ta ja te  esirit ta Mälari j ä r 
vel. Seda polegi nii vähe ühe m är t
sikuu jooksul ühele poolteisemiljo- 
nilisele rahvale.

märtsikuu jooksul välja ütlematsi 
ühe isevärki nähtuse, «Kalevi»- 
korvpallimeeskonna kohta (võit® 
Tbilisit ja  Vilniust, sama jär jekind
lalt aga kaotada «Stroitelile»!) 
«Elame veel!» hõiskab kõikeandes
tavalt optimist. «Võib-olla oleks> 
vä lja lang em in e . . . »  sõnab kõike- 
teadvalt pessimist. Olgu sellegai 
kuidas on, «Kalevi» võrkpallu
rite ja  linnuvabriku väravpallur ite  
esiliigasse toppama jäämisele mõel
des ma ise nõnda ei sooviks. Aga: 
midagi peab nüüd muutuma küll. 
Kasvõi teatud hulga (loen ka en
nast nende hulka) kaasaelajate  
vaimse tervise huvides. Näen eda
simineku ainsat võimalust «om a 
näo» (kombinatsioonid, kiirrünna- 
kud) tagasisaamise poole püüdmi
ses ja nähtusele «kergejõustik korv
palli elementidega» vastuseismises. 
Orava, Endeni ja  Tiksi m ängukon t-  
septsiooni Zulanovi ja Randala- 
omale eelistades. Jäägu  tähtede- 
iga-aastane _ ümberpaigutamine-im- 
portimine teiste, rahakam ate klubi
de jaoks. Küllap «Ehitajast» ja 
duublist sobivaid mehi leiab. Kül
lap jääb siis teleri ette juba a lgu
sest peale kaotust vaatam a istu- 
nuidki vähemaks. Neid, kes m aha
surutust puhtale emotsioonile eelis
tavad.

Mõistagi jääb sobiva väljae la-  
misvormi leidmine lõppkokkuvõt
tes igaühe enese hooleks. Spordr 
kaudu pakuvad spartakiaadikorral-  
dajad selleks aprillikuus laskmist..

Kõige kibedamad sõnad jäid PRIIT  JÖGI

Ilu pandi padaje

Mitte küll päris nii nagu  peal
kirjas Öeldud, aga ilu püüti h inna
ta  küll. Või veelgi täpsemalt — 
esmaspäeva õhtupoolikul TRÜ 
võimlas anti punkte ilusasti tege
mise eest.. Oli ülikooli spartakiaadi- 
võistlus naisvõimlemises. Et ju t t  
traditsioonikohaselt jätkuks, tuleks 
siinkohal võistlejate arv kirja p an
na. Seda' autor aga  paraku ei tee 
ja tal tuleb vaid piirduda vaban
dusega — kõigi nimede ülesarva- 
mine protokollist oleks lihtsalt lii
ga palju, aega võtnud. Eelnenud 
vihjest ei tule välja lugeda ainult 
viidet autori laiskusele. V ana tõde 
on ka see, et naisvõimlemine on 
alati olnud spartakiaadivõistluste 
üheks arvukama osavõtuga alaks. 
Ja seda väidet on juba lihtne tões
tada. Kolmes grupis võistles 44 
võimlemisrühma. Väike arvestus 
toob ka ligikaudse esinejate arvu — 
üle 300.

Tüdrukute esinemist hindas au 
toriteetne kohtunikebrigaad (meie 
ülikooli võimlemisõppejõudude kõr
val kuulusid sirina ka praegu T ar
tus  seminaril viibivad Tallinna 
kõrgkoolide õppejõud). Nende sil
me all tuli esitada kõik aasta  jook
sul õpitu. V astu tus või stiimul, 
kuidas nüüd võtta, oli ka selles, et 
kavad esitatakse olüimpia purjere
gati avamisel. Esinema valitakse 
Daremad. Ja  veel üks võistluste eri-

E- ära  — need omasid suurt kaalu 
j^haltse  kasvatuse arvestuse saam i
del. Seetõttu jätkus võistlustele nii 
omast närvipinget ülearugf. Arvan, 
et jus t  sellest tuli enamus eksimusi.

Pole ju sugugi kerge tunda endal 
konkurentide ja  kohtunike pilkude 
risttuld. Üldiselt jätsid kavad hea 
mulje (diletandi silmale muidugi!). 
Jätkus konkurentsipinget.  Koond- 
rühmade finaalikoha otsustasid 
kümnendikud. Ja  filoloogia II ja
III kursuse vahel ei aidanud need
ki paremat selgitada. Finaaliski oli 
võistlus tasavägine: vaid võitjad 
suutsid teistest m ärga tava l t  lahti 
rebida. Peaaegu ülikooli iluvõimle
mise esindusega väljas olnud KKT
III suutis oma treenituse ja väljen
duslikkuse siingi maksma panna. 
Üllatuse pakkus suurte rühmade 
esinemine, kus tavakohaselt viima
sed füüsika-keemia- ja  m ate 
maatikat. said esimesteks.

Seekord oli võistlustel pealtvaa
tajaid! Mitte küll nii palju nagu 
silm arvas kohe saali sisse as tu 
des nägevat (enamik olid siiski 
võistlejad). Aga siiski. Kui KKT
III kursus esinemise lõpetas, kostis 
publiku poolelt lausa aplausitorm. 
Tänuks tüdrukute suurepärasele 
etteastele olid nende kursuse poisid 
selle korraldanud.

Võistlusreportaažid lõpevad ta v a 
liselt kommentaariga. Autoriteetse 
h innangu annab naisvõimlemise 
osakonna juha ta ja  Linda Jaanson: 
«Tase on kõvasti tõusnud võrreldes 
kasvõi sügissemestr i võistlustega. 
Näha, et tüdrukud on vaeva näi
nud. Rühmadest jäid meelde KKT
III,  spordimeditsiin, matemaatika I 
ja  filoloogia III.  Kiita tuleb eriti 
filoloogia- ja  ars titeaduskonna 
tüdrukuid, kellel olid väljas esine

jad igalt kursuselt.» Õppejõud An
gelina Võssotšina lisas: «Iseloomu
lik ülikooli naisvõimlemisele on 
selle noorenemine. Seekord kippu
sid nooremate kursuste tüdrukud 
vanematele kõva konkurentsi pak
kuma ning tihti ületasidki neid. 
Tüdrukud võtsid asja südamega ja 
võistlesid innuga. Võimlemise tase 
ülikoolis on praegu üsnagi hea.» 
Naisvõimlejail on enne olümpiat 
veel üks suur esinemine. Mai lõ
pus tullakse kavadega välja Tartu 
950. aastapäevale pühendatud võim- 
lemišpeol.

Lõpuks võistluste tehnilised tule
mused: suured rühmad — 1) füü
sika, matemaatika, keemia I k.;
2) füüsika, keemia, matemaatika
II k.; 3) spordimeditsiin ja  a ja 
lugu; koondrühmad — 1) KKT
III k. (Virve Kukerma, Tiina Lepp, 
Anne Leisson, Anu Liik, T atjana 
Engels, Kai Vooglaid); 2) m ate
maatika I k.; 3) spordimeditsiin; 
edasijõudmid — 1) õppejõud Ange
lina Võssotšina rühm (Juta Kruus, 
Krista Valk, Ruth Loomus, Tiina 
Lätte, Silvia Rentel, Marika Sikk);
2) õppejõud Reet Linkbergi rühm;
3) õppejõud Linda Jaansoni rühm. 

Tehti kokkuvõte: esialgseil and
meil võitsid filoloogid, järgnesid 
arsti- ja  majandusteaduskond.

RAIVO LOTT

uudis 0 sport о uudis

sfc Tallinnas «Dünamo» tennishallis 
peeti kõrgkoolide meistrivõistlused ten
nises. Võistkonnavõidu sai TPedI TRÜ 
ja TPI ees. Meie ülikooli tennisistid 
kaotasid TPedl-le 1 : 5 (ainsa võidu tõi 
naisüksikmängus Ülle Rais), võitsid aga 
TPI-d 4 : 3. Otsustavas meespaarismän
gus alistasid A. Alvin—K. Pedak oma 
vastased 6 : 4 ;  6 : 2 .

*  17. aprillil sõidab ülikooli tennise- 
esindus Leningradi, kus toimub Balti 
kõrgkoolide karikavõistluste 3. etapp. 
Pärast Kääriku ja Tallinna võistlusi 
juhib TRÜ võistkond. Individuaalselt 
on eesotsas Gea Rennel (arstit. III k.).

*  Kõrgkoolide lauatennisemeisriks tu

li TRÜ võistkond, kes alistas teiseks, 
tulnud TPedI 9 : 6  ja kolmanda koha 
saanud TPI 9 : 2

*  Peeti kõrgkoolide m esitrivõistlused  
klassikalises maadluses. Võitis TRÜ (2 
bt-A, a. Tp I). Meie luuengiu saia b esi
kohta. Võidu pälvisid R. Laats, A. Pla- 
tais, H. Kalvi, B. Kannela, P. Laasik. 
E. Köösel.

*  Eesti korvpallimeistrivõistluste II 
liiga finaalturniiril Tallinnas jäi TRÜ IF 
meeskond kolmandaks ja üleminekutur-- 
niirile ei pääsenud.

ARVO ROOSMA, 
OLIVER TOLL

NB!
NBf Pühapäeval, 13. aprillil peetakse 

EPA võimlas traditsiooniline TRÜ—EPA 
matškohtumine meeste korvpallis. Eriti 
oodatud on kaasaelajad! Allpool män
gude ajakava:
Kl. 12. füüsika-keemiat.—zooinsenerid

13. filoloogiat.—EPA majandust.
14. arstit.—agronoomiat.
15. õ p p e j õ u d
16. õigust.—veterinaariat.
17. bioloogia-geograafiat.—põllu

majanduse mehhaniseerimise 
teadusk.

18. KKT—metsandus- ja maaparan-
dust.
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EKP  TRü komitee, TRü rektoraadi, ELKNü TRü kom itee ja TRü am etiühinguliC im itee häälekandja

Vladimir Iljitš Lenin 
22. aprill 1870

A. Vomm. V. I. Lenini portree (puu).

ÄKTU:
Teisipäeval ,  22. aprillil kell 

15 on aulas V. I. LENINI  
110. sünniaas tapä eva le  pü
hendatud aktus.

Lenini ideedele pühendatud 
koosolek

16. aprillil kogunesid aulasse ajalooteaduskonna kommunistid, et 
piduliku koosolekuga tähistada V. I. Lenini 110. sünniaastapäeva. 
Teemal «Elada, töötada ja võidelda leninlikult» esinesid meie ülikoolil 
staažikamad kommunistid professor Hilda Moosberg ja dotsent Lydia 
Roots, kes näitasid leninlike ideede suurt osa nii kõrgema kooli aren
gus, ideoloogilises võitluses kui ka nende enda elus. Parteiveteranide 
südamlikke meenutusi pikalt läbikäidud teelt kuulati suure huviga.

Selsamal koosolekul võeti NLKP liikmekandidaatideks vastu aja- 
loo-osakonna III kursuse üliõpilased, ühiskondliku töö eesrindlased 
Aasa Tsakuhhina ja Arvo Lamp. HILLAR PALAMETS

Nr. 13 (1223) Reedel, 18. aprillil 1980 XXXII aastakäik

i a w x e m k i /l e y

Ilma interklubi osavõtuta.-•
. . .  poleks RSP — rahvaste sõp

ruse päevad — täisväärtuslik. Miks, 
sellest kuulsin lähemalt interklubi 
presidendilt Airi Põdralt. Neil päe
vil jääb klubi liikmete kanda külalis- 
delegatsioonide vastuvõtt. Etteval
mistusi selleks on tehtud aasta al
gusest alates. Valmis tuleb olla 
veel rohkemakski. Pärast sõprus- 
päevi on klubi endistel ja praegus
tel liikmetel oodata pidulikke sünd
musi. Tähistatakse koguni kolme 
sündmust: interklubi 10. aastapäe
va, selle eelkäija, rahvaste sõpruse 
klubi 20. juubelit. Lisaks tuleb pe- 
reheitmine klubis eneses. Teatepul
ga võtavad üle nooremad, kes tule
ristsed said juba sellel aastal. Uue 
koosseisuga on tehtud üritusi, kus 
vahetatud kogemusi, räägitud klubi 
ajaloost. Teisel Semestril kohtus in
terklubi Debreceni ülikooli ja Kau
nase Polütehnilise Instituudi üliõpi

lastega.
Rahvaste sõpruse päevad on in

terklubi kesksemaid üritusi. On ju 
tema põhiline ülesanne töö külalis
tega teistest kõrgkoolidest. Oma 
osavõtust on teatanud Jerevani, 
Ivanovo, Ašhabadi, Jaroslavli, Smo
lenski, Tbilisi ja paljude teiste üli
koolide esindajad. Nimekiri täieneb 
iga päevaga.

Rahvaste sõpruse päevadel on 
külalistele pakutav programm tihe.

Teisipäeval, 22. aprillil saabuvad küla
lised Tartusse; 

kl. 19 — tõsise muusika kontsert.

Kolmapäeval, 23. aprilli hommikul tut
vumine linnaga; 

kl. 19 — noorsoo- ja poliitiliste laulude 
festivali eelvoor ülikooli uues 
kohvikus.

Neljapäeval, 24. aprillil 
kl. 11 — pressikonverents, päeval sõp< 

rusettevõtete külastamine, õh

tul pidulik vastuvõtt komso
molikomitees.

Reedel, 25. aprillil tutvumine Tallinns 
vanalinna ja olümplarajatls- 
tega.

Laupäeval, 26. aprillil 
kl. 12 — miiting ja sõprusfestival Rae* 

koja platsil;
15 — muusikapäevade kontsert, 

öhtul on sõpruspäevade pidulik lõpe
tamine.

Pühapäeva], 27. aprillil lõppkontsert ja 
külaliste ärasaatmine.

Pärast sõpruspäevi seisab ees in» 
terklubi tublimate liikmete autasus
tamine. Paremad saavad osa võtta 
teistes NSV Liidu kõrgkoolides 
korraldatavatest sõpruspäevadest. 
Edaspidiseid tegusid oodatakse 
aga juba noorelt koosseisult, kes 
loodetavasti suudab leida oma te
gevuses omanäolisuse ja täita 
kõik klubile pandud lootused.

IVAR JÕESAAR

Eelmises ajalehes andsime teada, et tänavusel leninlikul laupäeva
kul on peatähelepanu pööratud Toomemäe koristamisele. Nii see ka 
tõepoolest praegu on. Eelmisel laupäeval tegid algust arstid. Meie 
laupäevaku vastu tundis huvi koguni Kesktelevisioon. Kel mahti 
19. aprillil telerit vaadata, ehk näeb ta siis ülikooli laupäevakulisigi. 
Haldusprorektor Ain Otstavel ja tema abi Osvald Mägi kiitsid füüsi- 
kuid-keemikuid, kes esmaspäeval oma tööd korralikult tegid. Kahjuks 
polnud sel päeval võimalik prahti ära vedada. Teisipäeval jättis aja
loolaste töö soovida, bioloogid-geograafid ei ilmunud üldse kohale. 
Ja ometi olid sel päeval jälle autod olemas. Iga päev on väljas eri 
teaduskond, mõnel päeval koguni kaks.

Ka ülikooli hooneis ja nende ümbruses on koristamine käimas. Lau
päeval läheb osa rahvast linnale appi. Imestama paneb aga see, et 
mõne kursuse tudengid ei saa ka siis reha kätte võetud, kui õppejõud 
ees tööd teeb. Pealegi kiputakse enne õiget aega lahkuma. Et oma 
kool ja kodulinn sellisena välja näeks, nagu me tahame, tuleb ka 
endal selleks midagi teha.

V. I. LENINI 110. S Ü N N I -  

I AAST APÄE VALE

P Ü H E N D A T U D  IX TRÜ  

RAHVAST E S Õ P R U S E  

PÄEVADE  

P R O G R A M M

E s m a s p ä e v a l ,  21. a p r i l l i l

kell 19 — filmiklubi filmiprogramm Vanemuise t. 46 ringauditooriu
mis.

T e i s i p ä e v a l ,  22. a p r i l l i l  
kell 15 — V; I. Lenini 110. sünniaastapäevale pühendatud aktus ja 

sõpruspäevade avamine TRÜ aulas;
19 — «Ellerheina» kammerkoori kontsert;

noortemajas «Sõprus» keskkooliõpilaste poliitiliste laulude 
konkurss.

K o l m a p ä e v a l ,  23. a p r i l l i l  
kell 10— 14 — külaliste ekskursioonid Tartu linnas, tutvumine ülikoo

liga;
19 — noorsoo- ja poliitiliste laulude festivali eelvoor TRÜ uues 

kohvikus;
19 — ansamblid «Krõll» ja «Kuldne Trio» noortemajas «Sõprus»;
20 — klaverikontsert TRÜ aulas;

NAK-i õhtu TRÜ vanas kohvikus;
21 — kontsert EPA aulas.

N e l j a p ä e v a l ,  24. a p r i l l i l  
kell 11 —13 — TRÜ rektoraadi ja ühiskondlike organisatsioonide pres

sikonverents TRÜ vanas kohvikus;
13—13.30 — puude istutamine;
15— 17 — külaliste tutvustamine Tartu linna ettevõtetega;
18 — Tartu Akadeemilise Meeskoori ja TRÜ Akadeemilise Nais

koori kontsert Ingli- ja Kuradisillalt;
19 — puhkeõhtu noortemajas «Sõprus»;
20 — disko TRÜ uues kohvikus, diskor O. Osolin;

komsomolikomitee kohtumine külalistega TRÜ vanas koh
vikus;
kontsert TRÜ aulas (L. Nebel, J. Tamverk).

21 — kontsert EPA aulas.
R e e d e l ,  25. a p r i l l i l  

Külalistele Tallinna päev. 
kell 12 — muusikafestivali I kontsert «Vanemuise» kontserdisaalis; 

13—17 — ülevabariigiline kõrgkoolide komsomoliajaloo I konve
rents «Üliõpilasteadurid komsomolist» TRÜ aulas;

16 — muusikafestivali II kontsert «Vanemuise» kontserdisaalis;
19 — TRÜ ja Tallinna kammerkoorid TRÜ aulas;
19.30 — muusikafestivali III kontsert «Vanemuise» kontserdisaa

lis;
20 — TRÜ kammerkoori õhtu vanas kohvikus;

puhkeõhtu uues kohvikus;
21 — kontsert EPA aulas;

puhkeõhtu noortemajas «Sõprus».
L a u p ä e v a l ,  26. a p r i l l i l  

kell 9 — äratus TRÜ ja EPA ühiselamutes TRÜ ja EPA puhkpilli
orkestri saatel;

11 — Tartu ja Tallinna kõrgkoolide vaheline võistlus Emajõel
kaarsilla ja Võidu silla vahel;

12 — miiting ja noorsoo- ning poliitiliste laulude festival Rae
koja platsil;

15 — muusikafestivali IV kontsert «Vanemuise» kontserdisaalis;
16—19.30 — EÖM-i lauluvõistluse lõppvoor noortemajas «Sõp

rus»;
16 — esineb P. Tooma lastele uues kohvikus;
19 — R. Kudu rütmoplastika rühm ja M. Kivi TRÜ uues kohvi

kus;
20 — kontsert TRÜ aulas;

kontsert EPA aulas;
puhkeõhtud EPA klubis, Leningradi mnt. 25 sööklas, noor
temajas «Sõprus».

P ü h a p ä e v a l ,  27. a p r i l l i l  
kell 15 — muusikapäevade lõppkontsert «Vanemuise» kontserdisaalis;

21 — suur sõpruspäevade lõpuõhtu EPA võimlas.
J ä l g i  r e k l a a m i !



V. I. Lenini kabinetis ja korteris

Viibides kvalifikatsiooni tõstmisel 
Moskvas avanes allakirjutanul või
malus osa võtta ekskursioonist Vla
dimir Iljitš Lenini töökabinetti ja 
kortermuuseumi Kremlis. Need asu
vad majas, milles praegu töötab 
NSV Liidu Ministrite Nõukogu. 
Siin elas ja töötas Nõukogude rii
gi juht alates 1918. aasta maist, 
varsti pärast valitsuse ümberasu
mist Petrogradist Moskvasse. 12. 
detsember 1922. aastal oli V. I.

L E N IN IS T
j a

L E N IN IG A  
1870—1980

Lenini viimane tööpäev kabinetis. 
Hiljem pidi ta haiguse tõttu oma 
toas viibima, jätkates tööd, nii
palju kui tervis vähegi lubas.

See oli rinnete, kodusõja, valge- 
kaartlike vandenõude, majandusli
ku nõrkuse, kriiside ja katastroofi- 
liste olukordade raske ajajärk, mis 
nõudis kujuteldamatult pingelist 
tööd. V. 1. Lenini tööpäev algas 
tavaliselt kell 9.15 hommikul ja 
lõppes sageli kell 1 . . .  2 öösel. Rah

vakomissaride Nõukogu istungid, 
mille esimeheks ta oli, toimusid 
1918.— 1919. aastal peaaegu iga 
päev, välja arvatud pühapäev. Need 
algasid enamasti kell 8 õhtul ja 
kestsid vahel üle kesköö. Ühe is
tungi päevakorda võis koguneda 
kuni poolsada küsimust, kõik era
kordselt tähtsad. Hommikul alus
tas ta saabunud kirjade ja ajakir
janduse läbivaatam isega, kuulas 
ära sekretäri aruande, võttis vastu 
külastajaid (neid oli alati arvu
kalt), kirjutas, juhtis nõupidamisi 
ja istungeid.

Külastaja kohtab kõikjal raama
tuid. Neid on koridoris kappides, 
kabinetis ja elutubadeski. V. I. Le
nini enda raamatukogu sisaldab li
gi 10 000 köidet väga mitmesugus
test valdkondadest paljudes keeltes. 
Koos N. K. Krupskaja raamatuko

guga on see arv umbes 30 000. 
V. I. Lenin võis lugeda üheksas 
võõrkeeles.

Kabineti sisustus on lihtne ja 
otstarbekas. Väheldane kirjutuslaud 
garnituuriga. Selle juures tema en
da visandite järgi valmistatud 
kaks pöördriiulit kõige vajalikuma
te teatmeteoste, parteikongresside 
protokollide, sõnaraamatute jms. 
jaoks. Laual kaks tolleaegset tele
foniaparaati. Kirjutuslaua lähedalt 
viib uks nn. telefoniputkasse, s. o. 
kommutaatoriruumi, mis oli esi
mestel aastatel ühenduseandjaks 
rahvakomissaridega, VKP Keskko
mitee liikmetega, Punaarmee staa
biga jt. Laual on veel elektrilaua- 
lamp, aga ka küünlajalg küünalde
ga, sest elektrikatkestusi tuli sageli 
ette. Töölaua vastas on veel üks 
laud nelja nahktugitooliga, mis oli

määratud külastajatele. Seintel ri
puvad maakaardid. Üks uks viib 
Rahvakomissaride Nõukogu istun
gite saali. Läbi selle ukse sisenes 
V. I. Lenin kronomeetri järgi istun
gite alguseks. Samas saalis peeti 
ka Töö- ja Kaitsekomitee ning Po
liitbüroo istungeid.

V. I. Lenin, tema elukaaslane 
N. K. Krupskaja ja noorem õde 
Maria iljinitšna elasid samas ma- 
jatiivas, kabineti lähedal. Neil oli 
vastavalt kolm väheldast, lihtsa si
sustusega elutuba (neist kõige suu
rem Maria Iljinitšna jaoks), väike 
söögituba ja köök.

Kõige tugevam mulje, mis külas
tusest jäi, on Vladimir Iljitš Lenini 
vähenõudlikkus oma elumugavuste 
suhtes, kogu jõu ja vaimusuuruse 
mobiliseerimine rahva hüveks.

JAAN SALM

t * ™
Ш

TEEL VÕIDULE
Täna alustame tagasivaadet 35 ja 

enama aasta taha. Kuidas jõudis kätte 
võidupäev 9. mail 1945, mis meenub en
disele sõjamehele tollaseid ränkraskeid 
aastaid meenutades? Selles lehes ja ka 
järgmistes pöördume endiste rindemees
te, tänaste õppejõudude poole.

Võimatu on nõuda, et sõda teki
taks läbielanute mälestusis ja  uue 
põlvkonna teadmises täpselt ühe
suguseid tundmusi. Ühtedele on ta  
igavikustatud valukarje, millesse 
põimuvad sajad, võib-olla tuhanded 
mälestuskillud. Näiteks Velikije 
Lukist, kui koos tuleristsetega ta 
banud haavatasaamisel tunned sil
mi niiskelt läiklemas. Mitte äraole- 
kuhetkedeni viivast lõikavast v a 
lust, vaid kahest kaaslasest, kes 
kuulirahet trotsides sind päästma 
tõtanud. Olgugi et abi seisnes vaid 
pealelaotatud telkmantlis, mis ka it
ses pakase eest — enamaks polnud 
Ju momendil v õ im a lu s t . . .  Või 
Moskva-lähedasest hospidalist, kus 
arstide sügav elujaatus süütas pal
jude haigete silmis taas  elava tu lu 
kese. Sääras t  ennastü letavat hoolt 
ja  arm astus t  on parem tunda kui 
kir jeldada . . .  Meenub päev, mil pä

ras t pikki kuid langenute nimekir
jas olemist naased korpusesse. 
Meeste juurde, kes teadsid, mida 
teevad ja et nende tegu on õigla
ne, kuid pidid võitlema. Nende 
vastu, kes enesele aru ei andnud . . .  
Taas Eestimaal, mis nüüd on ena
muses tuhakarva. Sõjakeeris on vai
bumas. Tuli põleb jälle õiges ja 
kindlas kohas — igaühe südames, 
kus teda läheneva võidu aimus üha 
lõkkele lööb. Leib on veel sõmer, 
kuid see-eest rahupäevade oma. 
Rahu tähendas kodu, ammu unisia- 
tud ülikooli, eelkõige aga  tööd, 
palju tööd.

Selline oli osake endise Eesti 
Laskurkorpuse 7. diviisi 354. las- 
kurpolgu 1. roodu poliitjuhi abi, 
tänase NLKP ajaloo kateedri juha
taja professor JOHANNES KA
LITSA sõjateest.

Meile jäägu  sellest tõde, et õi
gus ei põle tulle, hukku tapatöös 
ega kao igavikku.

AIMAR JUGASTE
*

Sõjad pidavat korduma iga uue. 
põlvkonna tagant.  Rahupõlvkond 
«unustab» sõja. Meile räägitakse 
tihti sõjaõudustest,  näidatakse fil
me, kir jutatakse lugusid, me võime 
teada, et sõda on hirmus; et teda 
pole tarvis. Kuid seda me ainult 
teame, ise aga  ei t u n n e .  Tunne
vad ainult need, kes on selle läbi 
elanud.

Ääretult kahju, et selliseid tu n 
deid ei saa geneetiliselt edasi an 
da (siis poleks niisuguseid mõis
teidki nagu sõdur, armee jt.).

«See on üldiselt ebameeldiv tee
ma ja ma ei tahaks küll, et sellest 
lehes kirjutataks,» kostis teadusli
ku kommunismi kateedri juhataja, 
professor IVAN VOLKOV, «peale

gi ei saa neid tundeid nagunii sõ
nadega edasi anda, ehkki see on 
meie põlvkonna kohus.»

«Aga kui siiski prooviks?»
«Sõja algul ei uskunud, et see 

nii pikale venida võib. Tundus, n a 
gu oleks aeg seisma jäänud. Ning 
alles neljakümne neljandal aastal 
teadsime juba kindlalt, et lõpp po
le k a u g e l . . .

1945. aasta  8. mail olime K ura
maal. Hommikune kastem ärg maa 
tõotas ilusat ilma ja  tõepoolest oli 
päev päikesepaisteline; koiduvaiku- 
ses kuulatasime üle tüki aja linnu
laulu, kuidagi võõras oli pärast 
seda lahingusse minna, aga mine
ma pidime. Siis ei osanud vist 
keegi aimata, et see jääb viima
seks . . .

Lahing oli äge: võib ju arvata, 
mismoodi võitleb nurkasurutud 
metsloom. Päev jõudis lõunasse ja 
äkki tuli käsk mere äärde minna. 
Aga maantee, mida mööda pidime 
astuma, oli meie teada sakslaste 
käes.

Käsk on käsk ja hakkasimegi lii
kuma. Asi sai selgeks, kui meile 
hakkasid vastu  voorima saksa sõ
javangid. Sõda oli lõppenud kuida
gi ootamatult,  ehkki teadsime, et 
lõpp oli lähemate päevade küsimus. 
Äkki ei olnud kuhugi minna, mida
gi teha. Alles hommikul võitlesime 
elu eest ja nüüd . . .

Nendest, kes olid sündinud 1922. 
— 1924. aastail (minugi sünd m a
hub nende aastaarvude sisse), tuli 
tagasi vaid 3% (!). Tee võiduni
oli liiga raske, et praegune põlv
kond seda veel läbi peaks käima. 
Kahju, et me sõjavastast tunnet ei 
suuda nii edasi anda, nagu vaja.»

Professor IVAN VOLKOVIGA
vestles ANATOLI AKSJONOV

Prof. Elmar Siirde

juubeliks
22. aprillil tähistab otorinolarün- 

goloogia ja  oftaimoloogia kateedri 
professor-konsultant,  ENSV teene
line teadlane, meditsiinidoktor 
Elmar Siirde oma 70. sünnipäeva

E. Siirde lõpetas 1938. aastal 
ülikooli arstiteaduskonna. Juba üli
õpilasena asus ta tööle kõrva-nina- 
kurguhaiguste  kliinikus. 1944— 1975 
töötas E. Siirde TRÜ otorinolarün- 
goloogia ja oftaimoloogia kateedri 
juhatajana. Teadustööd alustas ta 
juba üliõpilasena, kirjutades au- 
hinnatöö kooliõpilaste hääle- ja  
kõnehäiretest. Dissertatsioon va l
mis 1947. a., teemaks «Kogelejate 
hingamisliigutuste võrdlevaid v a a t
lusi». Alates 1954. aastast  on juu 
bilari põhiliseks huvialaks olnud 
aeroionisatsiooni ja  elektroaerosoo- 
lide uurimine. Koostöös füüsikute
ga (dots. J. Reinet, dots. P. Prül- 
ler) on valminud rida originaalseid 
töid. 1963 aastal kaitses E. Siirde 
doktoriväitekirja teemal «Aero- ja  
hüdroioonid otorinolarüngoloo- 
gias». Ta on avaldanud üle 160 
erialase teadusliku töö. Juubilar on 
juhendanud doktori- ja  kandidaadi
väitekirju ning üliõpilaste võis tlus
töid.

E. Siirde on lugupeetud peda
goog, kes on jaganud  oma rikka
likke te a d m is i ' j a  kogemusi kõiki
dele sõjajärgsel ajal ülikooli lõpe
tanud arstidele ja  defektoloogidele. 
Tema töö arstina on leidnud laial

dase tunnustuse, on ta ju ta a s ta 
nud tuhandete inimeste tervise.

Põhitöö kõrval on E. Siirde tä i t
nud vastutusrikkaid ühiskondlikke 
ülesandeid, aktiivselt osa võtnud 
teaduskonna kollektiivi elust ning 
oma eriala juhtimisest. Tema init
siatiivil asutati  1952. aastal ENSV 
Otorinolarüngoloogide Teaduslik 
Selts, mille esimeheks ta oli kuni
1979. aastani.  25 aasta  jooksul juh 
tis ta  pea-otorinolarüngoloogina 
erialast tegevust kogu vabariigis.

Soovime juubilarile tugevat te r 
vist, jä tkuvat energiat otorinola- 
rüngoloogia edasisel arendamisel, 
arstide ja teadlaste praktilisel ja 
teaduslikul jrahendamisel.

Kolleegid

Õigusteaduskonna ÜTÜ XXXVI konverents

Edukaks tööks on mõnikord ta r 
vis aeg maha võtta ja veidi aru 
pidada, uued sihid seada. Iga ame
ti esindajatel on see «mõnikord» 
erineval ajal. ÜTÜ-s tehakse kok
kuvõtteid kevadel.

11,— 12. aprillil toimus joone al- 
latõmbamine tehtute ka õ igustea
duskonna ÜTÜ-s.

Aastast aastasse on esinemiste 
arv konverentsil kasvanud. Tänavu 
kanti kolme päeva jooksul ette 69 
e ttekannet (eelmisel aasta l 61). 
Töö toimus 7 sektsioonis: riigi ja  
õiguse ajaloo ja teooria, kriminaal
protsessi õiguse, kriminaalõiguse, 
tsiviilõiguse, majandusõiguse, kol
hoosi- ja  maaõiguse ning riigi- ja 
haldusõiguse~'sektsioonis. Teemade 
ring  ulatus kitsalt spetsiifilistest 
teaduskonna ajalooni.

Ükski õige konverents ei möödu 
ilma külalisteta.  Tänavu oli neid 
Tbilisi, Jerevani,  Vilniuse ja Lvovi 
ülikoolidest.

Parem ate ettekannete autoreid 
autasusta t i  ÜTÜ medaliga. P a re 
mateks töödeks tunnistati  I. Valtini 
«NSV Liidu seaduste kogu koosta
mise probleeme» (juhendaja dots.
H. Sepp), A. Kozlovi «Alaealiste 
suhtes ENSV KrK § 48' kohalda
mine» (juhendaja prof. I. Rebane), 
R. Vare «Seadusandlik protseduur

ENSV Ülemnõukogus» (juhendaja 
vanemõpetaja H. Kärtner) ja P. 
Järvelaidi «A. H. Tammsaare ja 
Tartu  Ülikooli õigusteaduskond» 
( juhendaja prof. V. Kelder). Au
kirjadega autasustati  J. Neitovit, 
M. Rammulit, L. Glikmanit,  K. Tju- 
kinat, E. Iidnat, H. Põldmaad, 
A. Viiolit ja  S. Läänet.

Mida näitas meile konverents?
Konverentsi ettekannete arv on 

liiga suur. Aeg on piiratud ja pa 
ra tam atu lt  ei jää aega ei k aasa 
rääkimiseks ega mõtlemiseks. Üks 
lahendus on ettekannete jagamine 
rohketesse sektsioonidesse ja igas 
sektsioonis mingi teemasid ühenda
va üldteema leidmine. See võimal
daks saada teatud probleemist üle
vaate ja  esinejailgi oleks huvitav 
kuulata ja aru tada oma kaaslaste 
ettekandeid. Seda oli tunda tänavu 
majandusõiguse, kolhoosi- ja m aa 
õiguse ning riigi ja  haldusõiguse 
sektsioonis, kus jäi rohkem aega — 
töö oli ladusam.

Et ÜTÜ tegevus on lahutamatu 
õppeprotsessist, siis paljud ette
kanded, mille teemad tihedalt seo
tud õpetatavate ainete probleemi
dega, võiks ette kanda seda prob
leemi puudutaval loengul (töö maht 
ja ulatus ei tohi langeda referaadi 
tasemele).  Kasu peaks olema mit
mepoolne. õppejõud teeks ainult 
sissejuhatuse loengule, üliõpilane 
esitaks oma ettekande, mis puudu
tab seda probleemi, teiste üliõpilas
te jaoks on see võrdsustatud loen
guga. Üliõpilane võib arendada 
oma esinemisoskust ja  ka kaasüli
õpilased on sellisele lektorile ju l 
gemad küsimusi esitama. Loengu 
lõpus (pärast ettekannet) teeks 
kokkuvõtte õppejõud.

Parem ad ja üldisematel (laiemalt

huvi pakkuvad) teemadel üliõpilas- 
uurimused tuleb aga ette kanda 
ÜTÜ iga-aastastel konverentsidel. 
Kas see nüüd lahendus on, aga 
ehk üks võimalustest küll.

Ülikool valmistub oma juubeli 
tähistamiseks ja kindlasti on pi
dustuste üheks komponendiks ka 
teaduslikud konverentsid, millest 
üliõpilasteadlasedki (ÜTÜ) kõrvale 
ei jää. Seoses juubeliga elavneb 
ka teaduskondade ajaloo uurimine. 
Huvitavad võiksid olla eri kõrg

koolide (meie ja teiste- kõrgkooli
de) ühisuurimused teaduskondade 
ja  nende kasvandike sidemetest, 
sest on ju meie ülikool olnud ja on 
tõeliselt internatsionaalne.

JAAK LEIS

4$ Külalisi ja meie tudengeid 
koos prof. Ilmar Rebasega (ees va
sakult teine),

JAAN PULGA foto ,

Tulevased majandusküberneetikud 
proovisid jõudu erialateadmistes

Nädalapäevad rippus majandus- kuulutus, kus kutsuti majpnduskü- 
teaduskonna ÜTÜ teadete tahvlil berneetika eriala tudengeid võist

lema oma erialateadmistes.
26. märtsi õhtupoolikul kogunes

ki 5 kolmeliikmelist võistkonda jõu
proovile. Esindatud olid kõik m a
jandusküberneetika eriala kursused 
peale diplomandide. Esimeselt kur
suselt oli välja pandud kaks võist
konda.

Küsimused olid rahvam ajanduse 
planeerimisest, m ajandusm atem aa- 
tilisest modelleerimisest, kübernee
tikast, operatsioonianalüüsist jm.

Lisaks erialateadmisi kontrolli
vatele küsimustele tuli anda vas
tust ka meid ümbritseva igapäevase 
elu kohta (näiteks mitu monumenti 
on Toomemäel või mitu professorit 
on majandusteaduskonnas) .

Vastuseid hindas žürii eesotsas 
prof. H. Müüriga. Võistlus oli väga 
pingeline. Liidrid vahetusid pide
valt. V äga edukalt esines I kursuse 
võistkond (koosseisus R. Murakas, 
U. Varblane, L. Rõõmuoks), kes 
püsis kõige kauem juhtpositsioonil. 
Pingelises lõppheitluses suutis end 
siiski maksma panna IV kursus 
(T. Kuusik, K. Lainemäe, A. Savis- 
to) , järgnesid I kursuse esimene 
võistkond ning III kursuse võist
kond (R. Käi, T. Pajumets, H. Ar
ge). Võitjaid ootasid vimplid "ja 
tort ning aukirjad, mis anti üle 
ÜTÜ majandusteaduskonna konve
rentsil.

Parimad võtavad osa teadmiste- 
võistlusest Vilniuses, mis toimub 
TRÜ, LRÜ ja VRÜ majandusküber
neetika eriala üliõpilaste traditsioo ' 
nilisel iga-aastasel sõpruskohtumi
sel.

TIIU  PAAS



t t L e  s a m m  o n  v i r g e  j a  t a n t s u l e  I z u t s i w
veres tuikamas tuljakurtitm, 
uhke, julge ja homsesse uskuv 
töö ja loomingu ühine külv.
Viru valsi hoos kannelde naeru- 
kaigub valgete kaskede all, 
tantsupaati, mil tammised aerud 
kannab vahuste lainete vall.
Veimevakas meil töörõõmu annid, 
mida korjand me tarmmukad peod, 
kuldset viliagi kandma on valmis 
kõikjal puhkenud tantsude eod.

N ii läheb oma moto helinal 
TRÜ  RKA, ehk asja tundm atute  
jaoks äraseletatuna Tartu R iikliku  
Ülikooli R ahvakunstiansam bel. Ja 
hüütakse neid veel m uuhulgas ka  
<srtühikargajate pundiks». A ga ega 
see kargam ine nii tühi olegi, kui 
m itm edsajad inimesed sellest TRÜ-s 
35 aasta jooksul lõbu leidnud.
12 784 päeva, rõõmupäevi on neist 
vähe, aga siiski tullakse. N oorm e
hi jääb küll aina vähem aks, kuid  
neidusid jätkub. Sel sügiselg i pidi 
seitsm eküm nest h im urikkast neiust 
enam ik kõrvale jääma, parimatele 
ava ti aga tee rahvakunsti higiras- 
kete  rõõmudeni. M is kutsub?

MINEVIK
See oli 1945. aasta aprillis, kui 

Ilm ar Reidla TRÜ vähesed rakva- 
tan tsuhuvilised  kokku kogus. Kui 
E PA  loodi, viis I. Reidla enam iku  
neist endaga sinna kaasa. TRÜ-sse 
tuli ansam blit juhatam a Ester Pri- 
nits. Said  tehtud ka esimesed suu
rem ad reisid: 1948 Tartu—Riia— 
K aunas— Vilnius—Tartu, 1950 Tar

tu— T allinn—Leningrad—Petro
za vo d sk—Tartu.

ARGIPÄEV
Ilm a eelm änguta, alustam e, val

m isI Ja! Stopp! Vasaku jalaga on 
sääretõste jooks! Kehast ei ole ku 

hugi m inekut! Pea jääb püstlt Ja! 
Vasakuga alustam e! N o m is in i
mesed need on, kes e i tee vasaku  
ja parema vahel vahet? Käed ei ole 
kuskil töllakil! Jalad töötavad, 
käed töötavad! K õnnitakse põiasi- 
rutusega! Lehm võib karjamaal 
kõndida nagu tahab! Pöi-a-si-ru- 
tus! Pööre, jooksI S to p p ! M oldaa
via kukkum ine on: üks, kaks, kolm  
ja hopp! Paremale ja vasakule an
name kolm. Ära vahi põrandale! 
M is sa sealt otsid? H üpaksam m u- 
dega ette! M iks sa tugija last alla 
ei istu? Stopp! jne. jne. jne. jne. 
jne. jne. jne. jne. jne. jne. jne. jne. 
jne. jne. jne. jne.

Niimoodi kolm  korda nädalas 
kaks-kolm  tundi, ku i vaja , siis 
enam gi. Välisreiside ajal on isegi 
rongis treenitud.

MEMM
Helju Mikkel, E N S V  teeneline 

kultuuritegelane, tantsum em m , oli 
RKA kunstiline juh t aastail 1953—
1979. Rahvapilliorkestrit juhatas 
Elm ar Luhats. Kui m em m  ansam b
lisse tuli, oli seal vaid neli paari. 
S iis järgnes see, m ida tähelennuks 
nim etada võib:
1956 M oskva, eesti kunsti ja kir

janduse dekaad;
1957 vabariikliku ülevaatuse ku ld 

medal,
üleliidulise ülevaatuse hõbe
medal,
VI ülem aailmse noorsoo- ja 
üliõpilasfestivali pronksmedal; 

1962 M oskva, ülem aailmne rahu ja  
desarmeerimise kongress, 

..M oskva , ülem aailmne am eti
ühingute kongress,
Soome;

1966 E N S V  Ülemnõukogu Presii

dium i seadlus TRÜ RKA-le 
teenelise kollektiivi nim etuse  
andm ise kohta.

Kuidas see saavutati? Tavaliselt — 
tööga, argipäevaga.

M em m  lõi RKA-s uusi tantse: 
«Näärisokk», «Kullaketrajad», «Setu  
süit», «Sõlesepad». M em m  tegi 
R K A -st rahvatantsuõpetajate kooli. 
A nsam blist käisid läbi paljud, mõ
nedele sai tants elutööks. Praegu  
unistab H elju M ikkel ansam bli v i
listlaste kokkutulekust.

«Nüüd tulev juubelikontsert on  
esimene, kus tna kaasa ei löö,» ü t
les memm. «Äga mis sellest, kõ ik
jal saalis üm berringi on ju omad, 
om ad la p s e d ...»

RIIDED

Nendega on alati häda. Küll on 
nad määrdunud, küll on katki, ta
valiselt neid lihtsalt pole. Osa sai 
kannatada klubi põlemise ajal. Ja 
mida kõike pole tehtud rahvariiete  
hankim iseks — selleks on isegi 
laadal esinetud, et sealt sukki osta  
saaks. Paljud riided on oma tööga  
teenitud  — festivaliriided, riided 
film ist «Elavad m ustrid», m is an
sam blist vändati, kuid ikka on nen
dega häda ja egas ansam belgi ai
nu lt eesti tantsudega piirdu . . .  Ja  
jälle on riideid vaja. Mis sa teed
— rahvas on, aga rahvariideid po
le.

HENN
Henn Tiivel, TRÜ RKA kunstili

ne juht alates 1979. aastast.
«Henn oli m ul ainuke tantsija , 

kes ü h t e g i  t u n d i  ei puudu
nud.» N ii rääkis memm. Treeningul 
käis H enn aga E lvast.

Henn on fanaatik, ja muidu ei

saagi sellist tööd teha. Panna se it
seküm m end inim est ühekorraga üh
te jalga astum a, ja veel kuidas, se
da ei suuda igaüks. Päeval töötab 
ta koolis, õhtul treenib RKA-ga.

H ilju ti jõudis ansam bel tagasi 
Saksa  D em okraatlikust Vabariigist, 
praegu käib kogu töö vaid juubeli
kontserdile mõeldes, suvel aga on  
M oskva olüm piam ängude avatsere
moonia, rahvakunstiõhtu Tallinnas
— kõik Hennu käe all.

Kui alustasim e, ütles ta, et nüüd  
läheb raskeks, et nüüd hakkab iga
üks küllalt m ahvi ja laidusõnu sel
ga saama. Saim egi. M õned so lvu
sid  — ega H enn sõnadega ei helli
ta — aga m itte kauaks. Kes vastu  
ei pidanud, kadus niisama. M anit
susi ja laitusi jä tkus H ennul kõiki
dele kotikaupa, natuke jäi veel üle- 
S L

N üüd pole H ennul juba nädala
päevi häält. On kuidagi vaikne, 
ebaharilik n ing juba oodatakse, et 
ta oma kõri korda saaks, kuig i 

'siis . . .  A ga see ei loe. Tantsusam 
m ud lähevad aga iga päevaga ik
ka sirgum aks ja selgemaks. Ongi 
viim ane aeg, sest h o m m e . . .

PAARISSAMM
«M iks lähevad inimesed ansam b

list minema? Üks põhius on, kui 
poisil tekib tüdruk väljaspool an
sam blit või vastupidi. S iis m innak
se, pole ansam bli jaoks enam aega. 
Kui aga kaks inim est leiavad tei
neteist RKA-s, on  kõige parem. N ä
hakse teineteist töös, on ühine huvi, 
nii jäädakse kindlam ini kokku,»  
rääkis memm.

Praeguseni on ansam bel teele 
saatnud 17 paari õnnelikke noori, 14 
neist on kokku jäänud. Pulm apidu

peetakse koos ansam bliga rahva
kom m ete järgi. See on vaid üks 
paljudest ansam bli traditsioonidest.

TANTSITUD
on Riias, Kaunases, Vilniuses, Le
ningradis, Petrozavodskis, M oskvas, 
Tjum enis, U ljanovskis, Saksa  De
m okraatlikus Vabariigis, Soom es, 
Tšehhoslovakkias ja lugem atuid  
kordi kodus. Ükski laulu- ja tan tsu 
pidu pole möödunud RKA-ta, li
saks ollakse üliõpilastantsupidude  
traditsiooni algatajad.

LÕPETUSEKS
Möödas on ajad, m il peole olid  

terved vallad kokku aetud ja  k i
helkonnad kutsutud. N üüd aitab 
vahest «Vanemuise» kontserdisaa- 
listki, kus homme, s .o . 19. aprillil 
kell 19.30 eesriided lahti lähevad 
ja publiku ette astub 35-aastane 
RKA.

35 aastat — on seda vähe võ i 
palju? 35 on meheiga ja siis hak
kavad mehed suuri tegusid tegema. 
M is aga RKA-sse puutub, eks siis 
tulevik näitab, mida meheaastad  
talle toovad. Üks on aga kindel —  
ikka veetakse rahvakunstivankrit 
edasi, nagu seda tänaseni on läbi 
tvisti-, roki- ja souliküm nendlte  
veetud, sest kui on rahvas, peab 
olema ka rahvatants ja rahvakom 
bed, peab olema rahva v a im . . .

Lõpetuseks Laine M esikäpa sõnad  
ansam bli külalisteraam atust: 

Tammiseida tervitusi, 
hõbedasi õnnitlusi, 
kuldseid käepigistusi 
teile tore tantsurahvas.
Jaksu Sulle jalgadesse, RKA!

R E IN  S IK K
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Kolm tunnet, millega taidlus- 
žürii (Helju Mikkel, Helve Kabur, 
Olev Saks, Anneliis Moss, Heino 
Variku, Maire Aunaste, Meelis Mii
der, Andrus Lauren) päras t ülevaa
tuse lõppu saalist lahkus, olid häbi, 
hirm ja  imestus. Vaevalt said mi
dagi muud tunda ka need paa r
kümmend tudengit,  kes pühapäeva 
õhtul kell 7 veel noortemaja saalis 
istusid. Vist küll väga harva on 
tudengitaidlus ära katkestatud pub
liku poolt. Seekordne konkurss lõp
pes just n i i . . . .

# )  Ega alguski palju parem ol
nud. Ülevaatuse esimesel päeval 
jätsid kolm teaduskonda neljast — 
f i l o l o o g i a ,  a j a l u g u  ja 
b i о 1 о о g i a - g e о g r a a f i a — 
ilma igasuguse eelneva hoiatuseta 
lihtsalt kohale ilmumata. Iga tea
duskonna etteotsa on pandud üli
õpilased, kelle kohustuseks on hu
vi tunda oma teaduskonna kultuu
rielu, sealhulgas taidluse vastu. 
Parak u  jäid mõne teaduskonna kul- 
tuurijuhti jad tulemata ülevaatusele 

is e g i selleks, et vaadata ,  mida tee

Mida teha edasi
vad teised , . .

Ainsana astus esimesel konkur- 
sipäeval publiku ette õ i g u s 
t e a d u s k o n d .  Esitati nn. krimi- 
naalballett,  mida tõsisel toonil 
arvustada oleks mõttetu, kuid mil
les ei puudunud vaimukus ja origi
naalsus. Õigusteaduskond oli üks 
neist vähestest, kes oma kavaga 
jä ttis  žüriile hea mulje.

#  Teise päeva mammutprogram- 
mi (kava pikkus ligikaudu seitse 
tundi) alustas v e n e  ü l i õ p i 
l a s t e  näitering, mida juhendab 
dots. L. Volpert. Esitati kolm stsee
ni alles valmimata lavastusest «Me 
mängime Moliere’i». Ühtlasest kõr
getasemelisest näitetrupist on küll 
varavõitu rääkida, kuid üllatas nei
dude lavaline vabadus ja lihtsus. 
Meeldejäävaim oli stseen «Naiste 
koolist», kus Ljuda Zajontsi kehas
ta tud peategelasest õhkus tõelist 
naiselikku naiivsust ja  graatsia t.

Kahjuks ei lubanud praegune hin
damissüsteem lugeda näiteringi esi
nemist filoloogiateaduskonna e tte
asteks, sest ringist võtab osa üli
õpilasi ka teistest teaduskondadest. 
(Etteruttavalt võib öelda, et täna
vune ülevaatus pani paika nii mõn
dagi. Järgmisest õppeaastast alates 
ei hakata taidlust hindama enam 
teaduskondade vahel, vaid ikkagi 
ainult nende vahel, kes konkursile 
saabuvad. Uue süsteemi kohaselt 
võib konkursi võita ka üksikesineja, 
olenemata taidluse tasemest kogu 
teaduskonnas. Prjfegune süsteem  
muudab hindamise jäigaks ja eba
objektiivseks.)

M a j a n d u s t e a d u s k o n d  
oli püüdnud lavastada anekdooti. 
Mõte iseenesest on huvitav, kuid 
äärmiselt raskesti teostatav. Kah
juks jäigi välja mängimata  anek
doodi puänt ning seega kukkus lä 
bi kogu number. Improvisatsiooni

korras sündis publiku silme all te i
negi etteaste — lugu Sherlock Hol- 
mes’ist, dr. Watsonist ja tomatitest. 
Improvisatsioon venis pikale, nii 
et jällegi kippus ära kaduma see 
iva, mille pärast kogu lugu näida
ti. Ometi ei saa jätta tunnustama
ta mängupaari Ülo Randaru — 
Kalev Lepik. Huvi ' eneste vastu 
äratasid noormehed juba sügisesel 
taidluskonkursil, seekordne vaid 
tõendas, et majandusteaduskonna 
mitmeaastane paremus üleülikooli
lises taidluses võib taastuda. Tar
vitseb oma esinemist vaid pisut 
rohkem ette valmistada. (Esm akur
suslaste konkursil küündis m a jan 
dusteaduskonna Arturi-loo lavastu
se ja mängutasemeni vaid* žurnalis- 
tide lavaline kompositsioon.)

Pikima kava esitas a r s t i t e a 
d u s k o n d .  Enne kui asuda näh
tut lähemalt tutvustama, ttfleb kii
ta teaduskonna komsomolisekretäri 
Oleg ševtšukki ning kultuurisekto- 
ri liikmeid Liia Hansonit ja  Jaanus 
Kaljustot, kelle aktiivsel eestveda
misel ja  osavõtul tegeldakse taid

lusega kogu õppeaasta vältel (eri
nevalt paljudest teistest teadus
kondadest, kes vaid ülevaatuseks 
midagi kokku klopsivad).

Kahe lauluga esines esmakursus
laste trio (Heiki Lints, Pille Taba, 
Toomas Volkmann). Et esinemis
praktikat on alles vähevõitu, on vi
perused andestatavad. Igati õnnes
tunud on laulukolmik häälemater
jali sobivuselt.

Tulevased lastearstid tõid dekla
matsiooni ja tantsu  kaudu lavale 
tükikese lastemaailma. Publiku 
heakskiit teeniti mitte originaalsu
se, vaid üle pakkumata ja usutava 
lapselikkusega. i

Ebaõnnestus farmatseutide nn. 
tragöödia «Tulnuka seiklused par- 
matoloogide maal». Süüdi ei olnud 
ainuüksi vähene ettevalmistatus, 
vaid loo sisutus ise. Probleemid 
selles «traagilises» loos võivad 
lahkamist vajavatena näida küll
6.—7. klassi õpilasele, üliõpilase 
panevad nad ainult õlgu kehitama.

(Jä rg  4. lk.)



Mida teha edasi

ф  Rahvalike latilude hea esitam isega hämmastasid tulevased arstid.'1
(A lgus 3. lk .)

Meessugu on iidsetest aegadest 
saadik arm astanud demonstreerida 
oma jõudu (ja sellega kaasnevat 
ilu). Seekord hiilgas jõu- ja  ilu- 
numbrite erilise rohkusega just 
arstiteaduskond. Paari neist ette- 
asteist võis pidada küll vaimukaks, 
kuid ilu poolest ei paistnud silma 
ükski number. Tänu nn. tsirkuse- 
programmi tüütavale  venimisele 
oleks üldmulje ars titeaduskonnast 
jäänud vaid kesine, kui taidluska- 
va poleks lõppenud ülevaatuse me
nukaima etteastega. G. Putkarad- 
ze, A. Datiašvili ja G. Lomipadze 
ei tulnud välja millegi harukordse
ga. Nad vaid laulsid ja esitasid ühe 
estraadliku intermeediumi k ir jan
duse eksamist. Ülevaatuse pari
maiks oleksid nad aga saanud ju 
ba ainuüksi oma esimese laulu 
«Sulikoga». Kui midagi tehakse 
väga hästi, jääb see väga heaks ka 
siis, kui seda ei tehta mitte esimest 
korda.

Kui arstiteaduskond paigutas

oma parima etteaste kava lõppu, 
siis k e e m i a o s a k o n d  vastupi
di — kava algusesse. Keemikute 
kavas olid Tiit Aunaste laulud ain
sad, mis kriitika välja kannatasid. 
(Zürii h innang  esinejale oli igati 
positiivne.) Jä rgnes  küll veel taid- 
iusprogrammi efektne avamine, kus 
üliõpilane T. Salumaa näris ainsa 
hammustusega läbi kahest o tsast 
nööride vahele tõmmatud sardelli, 
kuid programmi ennast õieti ei 
järgnenudki. Selle asemel demonst
reerisid keemiatudengid saalile 
pool tundi mõttetusi, kusjuures te
gijate poolehoidu nendele mõttetus- 
tele ei püütudki varjata. Viimane 
kõlagu tunnustusena, sest laval
olijad käitusid siiralt n ing m än g i
sid oma m ängu rõõmuga. Keskkoo
liõpilaste tasemele jäi kahjuks kee- 
miaosakonna esmakursuslaste k a 
va, kuigi siin žürii vähemalt sai 
aru, mida öelda taheti.

Missugune on õige nali? Kui kü
sida seda Aleksander Rebase, Ants 
Aheri, Juri Krustoki, Väino Pooli 
või Raivo Jaanisoo käest, saate a r 

vatavasti taolise vastuse: tõsine, 
lühike, ja tegema peavad seda 
f ü ü s i k u d .  Ise kuuluvad eespool 
nimetatud noormehed taidluskof- 
lektiivi «Kannike», kus armastavad 
šamüti naljatada. Olgu märgitud, 
e t  kõik füüsikaosakonna trupi 
«Kannike» naljad meeldisid ka žü- 
riile (vastupidiselt mõne teise tea 
duskonna naljameestele, kelle p rog
rammi kuulus ilmtingimata vähe
malt üks labasus).

M a t e m a a t i k u d  esinesid 
Raul Vatsari ja Avo Muti kavaga 
«Tudengisaapad», kuhu oli põimi
tud nii laulu, tantsu  kui ka slaide 
Kavaga taheti tu tvustada  m ate
maatikateaduskonda ning näidata 
selle eeliseid teiste teaduskondade 
ees. Kahjuks jäi nõrgaks jus t k a 
va telg, see, mille ümber kõik üle
jäänu üles oli ehitatud. See-eest 
olid lausa suurepärased d iskotant
sud Aare Toominga (mM. IV k.) 
seades. Kenasti laulsid-mängisid 
Aivar Natus ja Ilmar Jõgeda. See
järel tulid aga noormehed mõt
tele tu tvustada publikut ka oma 
luuleloominguga, rikkudes sellega 
hea mulje. P isut piinlik oli vaad a 
ta ka noormehe ja neiu mängu 
õllepudelitega, sest m ängust kasvas 
välja päris ehtne õllejoomine ja  
see — paraku! — väljub isetegevu
se piiridest.

Raske oli publikule esineda m a
temaatikute vene osakonna üli
õpilastel. Estraadistseenid Gennadi 
Blintšuki ja Jevgeni Portnoi esitu
ses andsid tunnistust noormeeste 
heast sõnakunstioskusest, kuid 
kahjuks ei vaevunud publik teksti 
jälgima. Lihtsate lauludega pani 
end kuulama Elina Jeliševitš.

Taidluskonkursi lõpetas k e h a 
k u l t u u r i t e a d u s k o n d .  Tea
duskonna au kaitsmise võtsid enda 
peale kolm noormeest, kelle nime
sid aga ei tahaks siinkohal nimeta-

Sutitaväli tantsisid matemaatikatudengid.
EVALD VELDEMANNI fotod

da, sest oma esinemisega ei teinud 
nad au teaduskonnale ega enestele, 
ammugi mitte üliõpilase nimele.

Taidlus ülikoolis pole kohustus
lik nagu  õppimine. Kunsti on ko
husetundega üldse raske siduda. 
Kunstiga (ja ka taidlusega) tegele
mine nõuab eelkõige sisemist kul
tuuri ja  a rm astus t valitud ala vas
tu. Selle lihtsa tõe peale pole tu l
nud väga paljud üliõpilased, kes 
seekord žürii ja publiku ette as tu 
sid. Oma kohustusi aga ei tea nen
de teaduskondade kultuuribürood, 
kes enne üleülikoolilist ülevaatust 
unustasid selle korraldam ata tea- 
duskonnasiseselt. Tänu sellele jääb 
ametlik teaduskondade paremus
jär jestus taidluses seekord välja 
kuulutamata, preemiasõidud sõit
mata, lõppkontsert korraldamata. 
Parimad aga olid olemas lõppenud 
ülevaatuselgi — teaduskondadest 
on neiks arsti- ja matemaatikatea
duskond, keda žürii hindas võrd
selt teistest kõrgemaks.

M i d a  t e h a  e d a s i ?  Üksi
kuid väga  häid etteasteid kõrvale

jä ttes  tuieb ülikooli taidiustase tu n 
nis tada ebarahuldavaks. Edasi pole 
praegusest enam võimalik minna, 
nüüd tuleb hakata tagas i tulema. 
Päris meelega jätsin  ma ars titea
duskonna ühest etteastest õiges 
järjekorras rääkimata. Kui laulu- 
konkursil või nüüd ka taidlusüle- 
vaatusel tuli lavale Mihhail Ragul- 
ja, kirtsutasid paljud saalisolijad 
nina — nii traditsiooniline, isegi 
konservatiivne laulumaneer ja  re
pertuaar! Ainult et just niisugusele 
vanale heale läbiproovitud ja ä ra 
nähtud esinemisstiilile tugineb ko
gu meie rahvakunst ja  kunst üldse. 
Kõigile neile, kes mõttetusi , laba
susi ja  veiderdamist tänaseni ta id 
luseks on pidanud, tahaks soovita
da üht: minge spordimeditsiini üli
õpilase Mihhail Ragulja juurde ja  
küsige, mida tähendavad mõisted 
taidlus, kultuur ja ilu. Tema veel 
oskab teile seda seletada.

Aga neile, kes publikut ja  žüriid 
oskasid rõõmustada — suur aitähf

MAIRE AUNASTE

Oleks vist liiga julge uskuda, et 
prantslane Pierre de Coubertin ko
gu oma erudeerituse juures sois le 
bienvenu  või welcomed eestikeelset 
vastet teadis. Ei tea ka seda, kas 
tema pilk maailmakaarti si lmitse
des Vahemereäärselt Kreekalt het
keks ka põhja poole, Soome lahe
le põikas. Küll aga tean tema poolt 
avaldatu põhjal, et ta  rahvaid lä
hendama kutsutud olümpialiikumise 
läbi ühe rahva, tema kommete ja 
keele enamtuntumaks saamist või
matuks ei pidanud. Oma aja (sa
jandivahetuse) lapsena pidas ta 
võimalikuks ka seda, et see miski 
nii tugev on, et vaenust, vali tsus
test ja  ideoloogiatest puutum atuna 
kestma võiks jääda. Spordi, täpse
malt olümpiaspordi läbi. Kuidas 
sellega meie ägedalt toimuvas het- 
kemaailmas lood, on igaühele v ä 
hem või rohkem selgeks saanud. 
Miks see suure prantslase ideaale

kõigutades paratam atuse pitserit 
(paraku) kandvana selliseks on 
muutunud, peame iseendaltki küsi
ma.

92 päeva pärast kõlab Pir ita 
purjespordikeskuse tseremoonia- 
väljakul esmakordselt o lümpiamän
gude ajaloos eestikeelne tere tule
mast. XXXI Balti regati ajal tervi
tati samade sõnadega ameeriklast 
John Bertrand’i ja inglast Regi
nald White’igi. Kas nende paadid 
ka juulikuises Tallinnas olümpia- 
vette lükatakse, on pärast Colorado 
Springsi presidenditooli vaa tus t 
teadmata.

Mis parata, nägijaks kallist lõi
vu m aksmata ei saa. Usun, Mosk
vas ja Tallinnas olümpiatule ikka- 
süttimise läbi saadakse veel kord, 
mitte ainult spordimaailmas.

PRIIT JÖGI

MIHKEL VANARI foto

Kõrgliiga uks ei 
tohi kinni jääda

«Kalevi» meeskonna rõõmutu esi
nemine kõrgliigas ja raske heitlus 
üleminekuturniiril on andnud ainet 
kriitilistele ja pessimistlikele mõt
teavaldustele. Kurdetakse, et ei j ä t 
ku pädevaid treenereid, noortega 
tehtav töö pole tasemel. Sel aas ta l
gi «Kalevi» varju  jäänud TRÜ 
naiskond on oma arengus aga tub
li sammu edasi astunud, kuigi tä 
navune esiliigaturniir seda väidet 
ei kinnitanud. Jäädi seitsmendaks. 
Muidugi ei rahuldanud see koht 
spordlsõpru ega naiskonda ennast
ki. Milles on asi? Suvine spartaki- 
aaditurniir näitas, et meie tüdrukud 
ohkavad sisukalt mängida. Miks 
fedu ei jä tkunud meistrivõistlustel? 
Vastuse annab TRÜ naiskonna va- 
nemtreener Arnold Selge: «Sparta
kiaad nõudis mängijailt  maksim aal
seid jõupingutusi. Eelkõige tänu 
võistluslikule mängule suutsime 
kõrgkonkurentsis korralikule koha
le tulla. Enne esiliiga meistrivõist
lusi jäi aga väga  vähe aega puh
kust pidada. Tüdrukutel polnud 
esim estes mängudes lihtsalt enam 
särtsu. Lisaks tulid vigastused: ko

he hooaja algul viis trauma rivist 
naiskonna ühe põhisnaiperi Vera 
Mitrofanova. Käeluumurd sundis 
Kai Kotkast hulgaks ajaks palli
m ängust loobuma. Kõik see aval
das mõju naiskonna m änguvorm i
le. Hooaja algul seatud ülesande 
täitmine — pääseda kõrgliigasse 
— läks väga  raskeks.»

Raskustele vaatam ata  ei mindud 
kellelegi kaotama. Kes teab, mis 
oleks saanud, kui õnn, mida spor- 
diski tublisti vaja on, meile oleks 
naeratanud. Kümnest võõrsil pee
tud m ängust kaotati kolm ühe 
punktiga n ing kaks kahe punktiga. 
Koduväljaku võidud ei suutnud 
neid valusaid kaotusi kompenseeri
da. Koguti Lvovi Majaehituskombi
naad iga  võrdselt punkte, aga hal
vem korvide vahe omavahelistes 
mängudes jä t t is  TRU naiskonna 
finaalturniiri ukse taha. Arnold Sel
ge: «Meistrivõistluste lõpuks m äng 
paranes. Teisel finaalturniiril esi
nes naiskond taas  korralikult. 
Heast küljest näitasid end jus t 
noored mängijad: Anne Hinnobert , 
Riina Gross, Piret Tuvi. Peale aas 

tas t  võistluspausi on hästi mängu 
sulanud Sirje Kikas. Tubli nagu 
alati oli naiskonna tugisam mas El
le Lapp. Suuremat võistluslikkust 
oleks näha tahtnud Inna Saadilt,  
Ülle Järvelt ja  Rita Sartakovalt .»

Pikkade puudumine näikse ole
vat TRÜ naiskonna peamine prob
leem. (Kevade hakul lahkus võist
konnast 186-sentimeetrine Vera 
Mitrofanova.) Häid taga- ja  ääre
mängijaid  meil leidub, kuid mitut 
võrdväärset tsentri t  väljakule s a a 
ta pole. Vastasnaiskondades näeme 
aga tihti kolme-nelja mängijat ,  kel 
pikkust üle 190 cm. Pikkade puudu
misel ei maksa veel püssi põõsas
se visata. Ja  ega seda ole tehtudki. 
Ei kimbuta praegu eriti ka järe l
kasvu probleem. Igal aastal tuleb 
TSIK’ist 1—2 andekat noorm ängi
jat, kel õige' pea, muidugi kui en
dast asja, koht esindusrivistuseski 
olemas. Head eeskuju noorte tipp
sporti pürgimisel annavad p raegu
sed naiskonna liikmed Anne H in
nobert, Piret Tuvi ja Riina Gross.

Üht väga  täh tsa t  edueeldust 
märkis peatreener veel: «Naiskon
nast on saanud tõeline kollektiiv. 
Pall im ängus pole head tulemust 
selleta loota.»

Praegu, kui suurvõistlused on 
läbi, harju ta takse  viis korda n äd a 
las, muidu küünib treeningute arv 
aga  üheksani. Arnold Selge: «Lii
du meistrivõistlustega pole hooaeg 
veel kaugeltki läbi. Ees seisavad 
Eesti NSV meistrivõistluste finaal
turniiri mängud, kus TRU on esin

datud kahe rivistusega. Maikuu al
gul sõidame turniirile Taškenti,  
juunis Simferoopoli. Vahele peavad 
mahtuma veel kõrgkoolide meistri
võistlused. 1. augustist algab aga 
ettevalmistus uueks hooajaks. P la a 
nis on treeningkoormust veelgi 
suurendada, sest ilma hea kehali
se ettevalmistuseta häid tulemusi 
ei saavuta. Eesmärk jääb samaks
— kõrgliiga.»

TOIVO KIVIMETS

Pühapäeval peeti EPA võimlas 
tavakohane korvpallimatš Eesti 
Põllumajanduse Akadeemia ja 
meie ülikooli meeskorvpallurite v a 
hel. Esmakordselt läks võit 4:3 
EPA-le. TRU asus küll 3:0 edusei
su (füüsika-keemiateaduskond — 
zooinsenerid 58:31, filoloogiat. — 
EPA majandust. 68:46 ja arstit. — 
agronoomiat. 74:57), kuid edu hoi
da ei suudetud. EPA õppejõud võit
sid kolleege ülikoolist 66:60. Vete
rinaarid olid üle õigusteaduskon
nast 69:54 ja põllumajanduse meh- 
haniseerijad bio-geo-st 66:53. Koh
tumise saatuse m ääras  KKT ja  
EPA metsanduse ja maaparanduse 
teaduskonna mäng. Oma esimese 
võidu kehakultuurlaste üle said 
EPA korvpallurid tulemusega 65:64, 
koos sellega tuli matšivõitki EPA 
le.

«SÕPRUSES»
Täna, 18. aprillil kl. 23 esietendub la

valine kompositsioon «Juudas Iskariot».

U U D IS  * SPO R T

*  Meie ülikooli võrkpallinaiskond tuli 
Eesli NSV meistriks. Viimastes mängu
des võideti teised medaliomanikud: 
TPedI 3 : 2 ja Tallinna Kaubamaja 3 : 1 .  
Võidukasse naiskonda kuulusid Ingrid 
Jorro feesti fit. III k.), Irma Kirpu (ing
lise fil. IV k.), Marianne Karnesk 
(KKT III k.), ОЧе Kama (mafandust.
IV k.), Ene Sissas (KKT III k.). 
Külli Paiste (geogrgaafia IV k.), Marj« 
Sikk (inglise fil. I k.), Kersti Tamm 
(spordimed. II k.), Kersti Alev (ma
jandust. III k.), Eike Luigas (geograa
fia IV k.) ja kapten ü lle Luberg (õi
gust. II k.). Naiskonna treener on Vello 
Truumaa.

*  Kõrgkoolide meistrivõistlustel sport- 
vöim’emises sai võistkonnavõidu TRÜ. 
Järgnesid TPedI la TPI. Naistest sai 
m itmivõistluse esikoha Svetlana Kravt- 
šenko (spordimed. II k .h Meestest või
tis Andres Lindvere (KKT IV k.) meist- 
rikandidaadi ja Aivar Kuusik (arstit.
V k.) I järgu mitmevõistluse.

Ф Kõrgkoolide malemeistriks tuli 
TPedI. TRÜ võistkond jäi teiseks. Meie 
üliõpilased mängisid pedagoogide ja 
TPI-ga viiki 2 : 2. EPA-t võideti 4 : 0.

Peeti kõrgkoolide meistrivõistlused  
meeste võrkoallis. Meistriks tuli TPI, 
järgnesid EPA. TPedI la TRÜ. Meie üli
kool kaotas TPI-le 0 : 3, EPA-le 2 : 3  ja 
JPedl-Ie 1 : 3. Sel’el nädalavahetusel 
toimuvad kõrgkoolide võrkpallimeistri- 
võistlused naistele.

*  20. aorilül kell 16 toimuvad Täht
vere pargis Tartu V snordimängude raa
mes krossi*ooksu võistlused. Mehed 
(ooksevad 1000 ia 3000 tn, naised 500 fa 
1000 m. Registreerida saab spordiklubis
18. aprillil kella 14-st. Tulemused lähe
vad arve«ce üM’cooli soordikonkursil.

*  Spordiklubist anti teada, et osal 
kursustel oon tasumata veel spordiklubi 
maksud. Eriti paistavad seMega silma 
'üüsika-keemia-. arsti- fa matemaatika
teaduskond. Palume kiirustada!

KEVADKROSS
Kõiki üliõpilasi, õppejõude ja  

teenistujaid oodatakse 2 2 .-2 5 . ap
rillini traditsioonilisele k e v a d -  
k r o s s i l e ,  mis nagu varasema- 
telgi aastatel toimub Tähtvere par
gis. Jooksumaa pikkuseks on nais
tele 500 m ja meestele 1000 m. Tu
letame meelde, et kevadkross kuu
lub teaduskondadevaheliste m assi- 
spordiürituste kavva. Ootame roh
kearvulist osavõttu.
22 . aprill kl. 18 — biol.-geograafiat.
23. aprill kl. 16.30 — arstit.
23. aprill kl. 17 — matemaatikat.
24. aprill kl. 8.30 — arstit.
24. aprill kl. 10 ja

18 — ajaloot.
24. aprill kl. 17 ~  füüsika-keemiat.
24. aprill kl. 17 _  majandust.
24. aprill kl. 18 — filoloogiat.
25. aprill kl. 10 — õigust.
25. aprill kl. 18 — järelkross

NB!
Täna ilmub ka venekeelne lisaleht 

nr. 3.
Maileht ilmub kfill 30. aprillil, kuid 

tolle lehe materjalid peavad olema toi
metuses juba järgmise nädala esimesel 
poolel.

Toimetaja V. SOOTAK

Ajalehe «TRÜ» toim etuse aadress: 202400 T artu, Ülikooli t. 18, TRÜ, ruum  302, tel. 341-21/253. Hans Heidemanni nim . trükikoja  trükk. Tartu Ülikooli 17/19. III . Üksiknumbri hind 2 kop. 
.  Tellim. nr. 1633. MB-01509.

|  ) )  «Тарту Рийклик Юликоол» («Тартуский государственный университет»). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ и профкома Тартуского государственного университета, г. Тарту».
Эстонской ССР.
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V. I. LENINI 110. S U N N I-  

. AASTAPÄEVALE  

P Ü H E N D A T U D  IX TRÜ 

RAHVASTE S Õ P R U S E  

PÄEVADE  

P R О G R A M m

R e e d e l ,  25. a p r i l l i l

'kell 12 — muusikafestivali I kont
sert «Vanemuise» kont
serdisaalis;

13 — V. I. Lenini 110., 
ELKNÜ 60. ja TRÜ 
komsomoliorganisatsioo
ni 40. aastapäevale pü
hendatud I ülevabariigi
line kõrgkoolidevaheli- 
ne komsomoliajaloo 
konverents aulas; ' - 

16 — muusikafestivali II kont
sert «Vanemuise» kont
serdisaalis;

19 — TRÜ,ja TPI kammerkoo
rid ja, Cesise kammer
orkester TRÜ aulas;

19.30 — muusikafestivali i ll
kontsert «Vanemuise» 
kontserdisaalis;

20 — diskoõhtu (diskorid
M. Tarmak ja V. Sii- 
lats) TRÜ uues kohvi
kus;

21 — öömuusika kontsert
(Itaalia vanamuusika) 
«Vanemuise» kammer
orkestrilt ja solistidelt 

' TRÜ aulas;
puhkeõhtu «Sõpruses»;

22.30 — ansambel «Hõim» ja
R. Rannap EPA aulas.

L a u p ä e v a l ,  26; a p  r i I l i  I

kell 8 — äratus TRÜ ja EPA 
ühiselamutes TRÜ ja 
EPA puhkpilliorkestrite 

r saatel; „ л,
.10 — ülemaailmsele sõpruslin

nade päevale pühenda
tud sõuderegatt Tartu— 
Tallinn Emajõel kaar
silla ja  Võidu silla va
hel (muusikat teevad 
TRÜ ja EPA puhkpilli
orkestrid ja ansambel 
«FIX»).

12 — rahvusvahelisele noorsoo 
solidaariuse päevale pü
hendatud miiting ning

I noorsoo ja poliitiliste
laulude festival Raekoja 
platsil;

15 — muusikafestivali IV kont
sert «Vanemuise» kont
serdisaalis;

16 — TRÜ lastele üritus «Ol
gu jä iv  meik päike», 
P. Tooma ja J. Siilak 
TRÜ uues kohvikus; 
EÖM-i lauluvõistluse 
lõppvoor «Sõpruses»;

17 — suurel sõpruskontserdil
EPA aulas esinevad 
TRÜ ja TPI puhkpilli
orkestrid koos TRK 
instrumentalistidega ja 
EPA klubi ansambliga 
«Hellero»;

18 — Kaunase Meditsiiniinsti-
tuudi segakoor «Neris» 
TRÜ aulas; *
(Jä rg  2. lk.)

ON SÕPRUSPÄEVAD
22. aprillil kell 15 kogunesid au

lasse õppejõud, üliõpilased, ka tu
dengid teistest meie maa kõrgkoo
lidest. Kogunesime V. I. Lenini 
110. sünniaastapäeva aktusele, aga 
samuti ülikooli järjekordsete sõp
ruspäevade avamisele. Fotol näete 
aktust avamas meie rektorit prof. 
A. Koopl. Päevakohase kõne pidas 
fflosooffakateedri juhataja prof. 
J. Rebane.

üliõpflaskülalistele oli see üritus, 
esmane lähem kokkupuude meie 
ülikooliga, meie tudengitega. Minu 
kõrval istus Tiina Kuusik eesti fi
loloogia I kursuselt. Tema hoole all 
oli 4 Tšernovtšo RÜ tütarlast. Alla 
Litvinenko õpib geograafiat, Alek
sandra Tkatšuk, Valentina Rotar ja 
Olesja Levko on võõrfiloloogia IV 
kursusel. Kõik nad kuuluvad oma 
ülikooli interklubisse, on käinud 
paljudes teistes kõrgkoolides. Tar

tus olid nad esimest korda, nende 
interklubi vanemad liikmed on siin 
ennegi käinud. Alla: «Möödunud 
aastal tähistasime oma interklubi
10. aastapäeva. Meie edukat tege
vust märgiti ära ÜLKNÜ ja 
ULKNÜ Keskkomitee aukirjadega. 
Meie neljakesi tulime Tartusse, osa 
rahvast sõitis Kišinjovi, hiljuti on 
käidud veel Kaasanis, Kaunases 
jm. sõpruspäevadel. Oma ülikooli 
kevadisi suurüritusi ei kujuta küla- 
listeta ette. Saab uusi kogemusi, 
leiab uusi tuttavaid*»

Tartust on nad kõik kuulnud, ka 
seda, et meil peagi juubel tulemas. 
Aleksandra* kõneles oma ülikoolist. 
Tšernovtsõ ülikool sai 1975. aastal 
täpselt sajaseks. Praegu õpib selles 
ligi 10 000 üliõpilast 11 teaduskon
nas. On võimalik õppida 6 keelt: 
inglise, prantsuse, saksa, vene, 
moldaavia ja ukraina • oma.

Kõike seda kuulsin pärast aktust. 
Enne ütles sõpruspäevad pidulikult 
«lahti» meie komsomolikomitee sek
retär Madis Kallion.

«Tänane soe kevadpäev on pidu
lik kogu maailma progressiivsele 
inimkonnale, eriti aga meie kodu
maa enam kui 250 miljonile koda
nikule. Möödub ju 110 aastat Nõu
kogude riigi rajaja ja juhi V. I. Le
nini sünnist. Komsomolikomitee ja 
interklubi korraldavad sel tähtpäe
val rahvaste sõpruse üritust juba 
üheksandat korda. Need nooruse, 
sõpruse ja kevade suurpäevad on 
oodatud kogu Ijnnas. Seekordne 
kavagi on ulatuslikum. Loodame, 
et päevad igati õnnestuvad, et neist 
paljud osa saavad.»

Kõnepulti astusid ka külalised: 
Veszpremi Keemia Tehnoloogia 
Instituudi üliõpilane Elemer György

ja Petroskoi RÜ-st Sonja Bula- 
šova. Külalisi oli aktuse ajaks 
saabunud 87, kokku 17 kõrgkoolist. 
Tänaseks on neid veelgi lisandu
nud. Kes siis huvitusid TRÜ rah
vaste sõpruse päevadest: Barnaul! 
Meditsiiniinstituut, Tšeljablnski, 
Mordva, Ivanovo ja Jaroslavli! 
RÜ, Dnepropetrovski Ehitusinsti- 
tuut, Kuibõševi, Klaipeda, Daugav
pilsi, Jaroslavli Pl jt.

Esimestest sündmustest on pea
hoone fuajee stendil pildid, samas 
on näha ka sõpruspäevadeks valmi
nud plakat (!). Eelnevat infot 
püüab pakkuda ka seesama sõprus
päevade erinumber. .Paraku ilmub 
ta täna, mil päevad alles kestmas. 
Toimunust pikemalt kirjutab sõp
ruspäevade pressitalitus 8. mai 
numbris.

KERSTI PAJU 
JÜRI LAANE foto

Komsomolikroonika
ELKNÜ TRÜ komitee koosolekul 

21. aprillil anti soovitus NLKP 
liikmeks astumiseks Andrus Laure- 
niie (õigust. IV k.), Tiiu Sahtelile 
(õigust. V k.), Ervin Luurile (õi
gust. IV k.). Anna Pintšukovale 
(arstit. V k.), Gaida Priile (õigust.
V k.) ja Andres Hallmäek (õigust.
V k.). Soovitus NLKP liikmekan
didaadiks astumiseks anti Ainu 
Kogerik (õigust. I ll k.).

Arutati rahvaste sõpruse päevade 
organiseerimisega seotud küsimusi.

Kahe eõja vahel
Esmaspäeval, 21. aprillil kell 19 

nägid filmiklubi liikmed ja asjahu
vilised Vanemuise t. ringauditoo
riumi ekraanil Tallinnat, Tartut, 
Narvat, Viljandit ja Kuressaaret 
ajavahemikus 1913—1940. Mõne- 
kümneminutilisi dokumentaalkaad
reid kultuuriloolistest vaatamis
väärsustest kommenteeris filmi- 
teadlane Veste Paas.

See oli ühtlasi sõpruspäevade 
esimene üritus.

TÖNU PEETS

Komsomoliajaloo konverentsist
Komsomolikomitee asesekretär 

Andrus Lauren: «Üritus on esma
kordne. Midagi sarnast on meil 
juba küll toimunud — kolm ülikooli 
komsomoli ajaloo konverentsi. Or
ganisatsiooniline külg ei tohiks 
nüüd enam raskusi teha, pealegi on 
viimastel aastatel kõrgkoolide kom
somoli ajaloo vastu enam huvi tun
tud.

T ina on meil kavas 7 ettekannet. 
TPI õppejõud ajalookandidaat Leili 
Möldre kõneleb Eesti komsomoli te
gevuse põhisuundadest aastail 
1966—1975, EPA tudengid Anu 
Leivalt ja Herko Krimpus EPA üli
õpilaste väärtusorientatsioonidest 
ja EPA komsomoli tegevusest üli
õpilaste töökasvatusel. Meie õigus

teaduskonna II kursuse tudeng El
mar Sepp on uurinud Harju rajoo
ni kommunistlike noorte tegevust, 
kursusekaaslane Terje Tralla Jõge
va rajooni oma. Aivo Toomistu 
TPed! kultuuriteaduskonnast tu t
vustab ELKNÜ Läänemaa organi
satsiooni taastam ist 1944.—1945. 
aastal. Huvitav ettekanne on TRK 
muusikapedagoogika teaduskonna
II kursuse üliõpilasel Tiiu Klaasse^ 
nii, kes vaatleb ülemaailmseid noor? 
soo ja üliõpilasfestivale sotsiaalse 
progressi tegurina. Saame teada, 
kes eestlastest on nendest osa võt
nud, mitfiseid auhindugi kaasa too
nud.

Teemad on huvipakkuvad, looda
me näha rohket kuulajaskonda!»

Sonja, Larissa 
ja Pekka

Nemad tulid kolmekesi: Sonja, 
Larissa ja Pekka. Nad esindavad 
Petroskoi ülikooli interklubi.

Sonja Bulašova on interklubi 
üsna vastne president, alles esimest 
aastat, aga klubistaaii on tal juba 
kõrgkoolis õppimise algusest peale, 
s. t. neljas aasta hakkab täis saa- 

' ma. Seetõttu teab ta interklubi

tööst palju rääkida. Klubi on tegut
senud 15 aastat, Sonja on kuues 
president, liikmeid praegu 60 ligi. 
Rahvaste sõpruse päevi on neil pee
tud kuuel aastal, viimati kuu aega 
tagasi. Kolme päeva sisse mahtu
nud küllalt palju, arvab Sonja. Ühi
selt pandi lilled Lenini ausambale, 
miitinguga mälestati sõjas lange
nuid. Oli avakontsert. Poliitilise 
plakati konkursile oli esitatud üle 
100 töö. Petrozavodsk! Soome 
Draamateatris pakuti külalistele 
«Kalevala» etendust, millest tege
lastena võtsid osa ka üliõpilased. 
Üliõpilastel pole oma kohvikut, aga

sõpruspäevade aegu korraldati koh- 
vikuõhtuid, mida aitasid sisustada 
konservatooriumi tudengid. Popu- 
laarseiks osutusid ka temaatilised 
diskod. Oli mitmeid vestlusringe. 
Huvituti üksteise elust, õppimisvõi
malustest, mis näiteks Prantsuse, 
Saksa DV, Soome või Nõukogude 
noortel on väga erinevad. Räägiti 
veel kunstist, teatrist, muusikast. 
Tehti ekskursioone, väljasõite. Son
ja on sõnakas ia temperamentne 
vestleja. Ta ütleD sedagi, et esin
duslikemad sõpruspäevad olnud 
küll 1972. aastal, aga loodafe, et 
tulevik lubab seda korrata. Ircter-

klubis on siiani eriti hinnatud ühe 
kunagise külalise Dean Reedi kin
gitud heliplaate, -linte oma laulu
dega.

Sonja on tulevane ajaloolane, li
saks õpib ta n.-ö. süvendatult ing
lise keelt. See annab talle näiteks 
võimaluse hakata ka koolis oma ai
net andma inglise keeles. Delegat
siooni kakš ülejäänud liiget on 
soome-ugri II kursuse üliõpilased 
Larissa Karvanen ja Pekka Fomin. 
Ka nemad on interklubi liik-

(Järg 2 lk.)
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Kultuuri
program m ist

TRÜ komsomolikomitees tegele
vad kultuuriasjadega M. Kallion,
A. Lauren, A. Põder, M. Miider, 
E. Berends ja V. Plato. Viimasega 
oli teisipäeval juttu käimasolevate 
sõpruspäevade kultuuriprogram
mist. Selle ettevalmistamine algas 
eelmise aasta novembris, mil sõl
miti kokkulepe «Ellerheinaga», det
sembris soostus esinema Madis 
Kivi. Harilikult nõustutakse pakku
m istega meelsasti, Lauri Nebel ja 
Jüri Tamverk avaldasid ise soovi 
üliõpilastele esineda. Teoks ei saa
nud umbes kolmandik plaanidest, 
mahti ei leidnud ansamblid «Apel
sin», «Radar» ja «Psycho». Kalle 
Randalul on laupäeval Tallinnas 
kontsert, muidu oleks temagi tul

nud. Rockfestivalile «Vanemuise» 
kontserdisaalis on oodata ansamb
leid nagu näiteks «Magnetic Band», 
«Haak», «Propeller», «In-Spe» Lem
bit Saarsalu kvintetti ja kõiki 
Tartu ansambleid. 2üriisse on luba
nud tulla Valter Ojakäär, Tiit Ka
ruks ja Olav Osolin. Vahelduseks 
diskodele toimuvad ka ansambll- 
muusikaga tantsuõhtud. Nendest on 
Tartus eriti suur puudus, veel suu
rem aga ruumidest. Kõiki üritusi 
Leningradi mnt. kohvikus ju maha 
ei mängi. Kava koostamisel tuleb 
seda arvestada.

On kahju, et sõpruspäevad pee
takse nii Tartus kui Tallinnas ühe
aegselt. Nii ei saa vastastikku kü
laliseks olla. Veebruaris sõlmiti 
Viitnal TPI-ga küll kohane kokku
lepe, ehk saab see teoks tuleval aas
tal.

TÖNU PEETS

Muusika
üritustest

Tänaseks on siis sõpruspäevade 
nädalast üle poole läbi. Toimunud 
on mitmeid huvitavaid kontserte. 
«Ellerheina» kammerkoor esines 
TRÜ aulas, ansambel «Generat
sioon» EPA aulas, noortemajas 
«^õprus» oli kantr iõhtu jne.

Ent muusikasündmuste kulm inat
sioon, vabariigi vokaal-instrumen- 
taalansamblite  II festival, algab 
tä n a  (õigemini küll lehe ilmumise 
ajaks on ta juba alanud). Kontser
te, nagu  teada, on viis. Ei tee vist 
paha pisut meenutada, kes esine
vad.

Täna kell 12 astuvad «Vanemui
se» kontserdisaali laval üles viis 
Tartu  ansamblit: TRÜ klubi «Mee
dium», EPA klubi «Sirged Vaod» 
ja «Retro», «Rentaablus» ja «Maa
gia».

Teisel kontserdil kell 15 tuJevad 
lavale «Repriis», «FIX» ja külali
sena Vilniuse Ehitusinseneride In s 
tituudi ansambel.

Õhtusel kontserdil kell 19.30 esi
neb meie tuntuim elektronmuusika 
viljeleja Sven Grünberg oma a n 

sambliga ning külalisena «Credo» 
Liepajast.

Laupäevalõunane kontsert (kell 
15) tõotab tulla kõige raskem. Esi
nevad «Haak»-, «In-Spe», Lembit 
Saarsalu kvintett ning tudengite  
hulgas ilmselt populaarseim an 
sambel «Propeller». Vahemärku
sena ehk niipalju, et «Haagi» ja 
«Propelleri» koosseisus pole mingit 
erinevust. Kes juhtus kuulama möö
dunud laupäevast keskõömosaiiki, 
see peaks teadma, et vahe on esi
ta tavas muusikas, stiilis.

Kell 19 on festivali viies kont
sert. Esinevad «Magnetic Band» ja 
Rein Rannapi «Höim».

Festivali lõpptulemused selguvad 
pühapäeva lõunaks. Kell 15 on suur 
lõppkontsert. Kõiki esinejaid hindab 
üsnagi soliidne žürii: esimees — 
helilooja Valter Ojakäär, liikmed — 
Tiit Karuks, Olav Osolin, Tartu 
Linna RSN TK Kultuuriosakonna 
juhataja  Maie Nisu. TRÜ klubi ju 
hataja Heino Variku ja TRÜ kom- 
somolikomitee asesekretär Valev 
Plato.

Häid kontserdielamusi kõigile, kel 
pileteid õnnestus saada!

MART RIIKOJA

ÜTÜ konverents toimub keemiahoo
ne ringauditooriumis reedel, 25: ap
rillil kell 16 ja laupäeval, 26. april
lil kell 12.

Ettekanded Vana-Eglptusest, In
duse kultuurist, vanast Indiast, Hii
nast ja Jaapanist, ida ja Lääne 
sünteesist jm.

Osavõtt vaba.

Toimetaja V. SOOTAK

Sonja, Larissa 
ja  Pekka
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(Algus I. lk.)
med. Oma ülikooli kohta ütlesid 
nad, et šee on alles väga  noor 
(sünniaasta 1940) TRÜ-ga võrrel
des. õpitakse 8 teaduskonnas ja  
Tartu ülikoolist erinevalt ka met
sandust, ehitust, põllumajandust, 
mitmeid üldtehnilisi erialasid. La
rissal oli väga kahju, et Tartusse 
ei saanud tulla neil väga populaar
ne trio «Lumikello». Ilmselt jääbki 
meii nende laul kuulmata: kõik 
kolm liiget on jõudnud õpingutega 
viiendale kursusele. Veel räägiti 
Petroskoi üliõpilaskoorist, kes hil
jaaegu naasnud Kaunase konkur
silt võitjana.

Meie Petroskoi külalised on Tar
tus esimest korda, seetõttu pakku
nud neiie kolrnajjäevane linnaeks
kursioon palju huvitavat. Larissa 
tutvus meie vabariigiga on pikem 
ja pidevam olnud ning seotud põ
hiliselt Pärnus elavate sugulastega.

Petroskoi külalised on inglise fi
loloogia I kursuse üliõpilase Reet 
Siku hoole all. Talle on see e si
mene taoline ülesanne interklubis.

Niisiis, tuldi külla, tuldi uusi sõp
ru leidma. Küllap leitaksegi.

AILI AAB

SÕPRUSPÄEVADE 
PROGRAMM

(AlgUS 1. lk )

19.30 — muusikafestivali V 
kontsert «Vanemuise* 
kontserdisaalis;

20 — k«ntsert EPA aulas;
puhkeõhtu EPA. klubis; 
diskoõhtu (V. Tilk) 
«Sõpruses*;
M. Kivi ühemeheõhtu 
TRÜ uues kohvikus; 
diskoõhtu (V. Lillipuu 
ja O. Ulp) Leningradi 
mnt. 25 kohvikus.

P ü h a p ä e v a l .  27. a p r i l l i l

kell 15 — muusikafestivali lõpp
kontsert «Vanemuises»;

21 — sõpruspäevade lõpuõhtu
koos «Conslüumiga» 
EPA võimlas.

M AIAKTUSELE
keganeme twlmapievai, 30. aprillil 
kl. 14 ««las.se.

MAIPIDU
Kolmapäeval, 30. aprillil kl. 20 

maipldu Leningradi, mnt. 25 kohvi
kus.

SÕ JAVETERAN IDELE
Seoses tulumaksusoodustusega 

I. maist 1980 Suurest Isamaasõjast 
osavõtnutele tuleb kõigil sõjavete
ranidel tulla raamatupidamisse (tu 
ba 204). Kaasa võtta sõjaveterani 
■tunnistus.

«JÄÄLOSS»
Teisipäeval,x 29. aprillil kell 22 

aulas TRÜ klubi näiteringilt T. VE- 
SAASl «Jääloss».

Olgu need üliõpilaspäevad või sõpruspäevad, Rein Rannap mängib 
siin Ikka. See foto peaks meenUtama kevadisi suurpäevi aasta tagasi. 
Laupäevasel kontserdil üllatab ta meid jälle, seekord tuleb välja an- 
*•»—**--i - — '-и-"* seni me vist midagi kuulnud pole. Lähemesambel «Höhn», kellest 
siis kuulama!

NB!
Järgmine «TR0» ilmub kotmapäeval, 30. aprftli).

Muusika? Ei, seda ei oska rääkida.

VENIA LEGENDI
Teislpiev«!, 29. aprillil kell 14.15 

toimub ph. 238 žurnalistika kateed
ri dotsendi kt. JK. Lauristini venia 
legendi loeng teemal «Ajakirjandus, 
avaliku arvamuse kujundajana*.

Wr*. AGO KÜNNAP, 
filoloogiateaduskonna 

dekaan

EÜfc-8* RÜHMADE LIIKMED!
Ohutustehnika õppused toimuvad 

28. ja 1S. «prillil kell 16 keemia
hoone ringauditooriumis, 30. april
lil kell 16 Vanemuise 46 ringaudi
tooriumis. Osavõtt kohustuslik.

Eksam on 5. ja 6. mail kell 16 
keemiahoone ringauditooriumis.,

KEVADMATK
Kehalise kasvatuse ja spordi ka

teeder teatab, et kevadmatk toi
mub 27. aprillil. Start kell 10 Kal
da teel lüklusringi lähedal.

Ootame rohket osavõttu!

Kontserdi esimese osa lõpetuseks 
Vivaldi Magnificat.

Viiuldajad  — jälle va id  vaevu ta 
batav pilk dirigendile. «■O mnesI» 
Kõik koos. Iseg i olen selles keeles 
ja selliseid laule laulnud. Vaikus. 
Osade vahepeal ei plaksutata. K al
juste  annab m ängijale silm adega  
märku. Muusika. Selles palas hoog
sam. Nende kam merkäikudega. Va
saku lt kolm as mees liigub üleni 
lauldava rütmis. A lateadlikult 
Lauldes on inimene loom ulikus ole
kus. .\juidugi kui ta on m uusika  
sees. Nemad on. M illised silm adt 
Ikka igaühel omamoodi. Näoilrrie — 
im estus, leebus, tõsidus, naeratus. 
O m eti kuidagi ühtemoodi.

Mingi erilise ühise pingeta, tun
deta vist laulda ei saa?

RSP avapäeval laulis aulas 
y «Ellerhein»

Varje ulatab m ulle oma bloktioo- 
di. Ütleb, ma teadvat m uusikast 
rohkem. K ustkohast? Igaüks teab 
ja saab tem ast m idagi, omamoodi. 
Eks nii võin ma katsuda. A inult nii. 
Päriselt enese läbi.

Kuidas muusikat üldse peab ta
juma?

Ma ei tea, kuidas peab. Arvan, 
tekib mingi kujutluspilt. Kui inime
ne ennast selles pildis, mis ta saab, 
usaldab, siis midagi on. Need t a 
jumised, kujutluspildid on nii eri
nevad, et tean, mõni heliloojagi 
võib omaenda loomingust mööda 
rääkida. Kuid päris ausalt — püüd
matu asi.

Aplaus algab, kui aulalava taga
uks lahti lükatakse. Tulevad. Val
ged, hallikarva, beežikad kleidid. 
«Toon toonis ,p sosistab mu kõrval 
üks tüdruk. Tunnen, tulevad am mu  
tuttavatena. Meestel paistavad p in t
sakute alt ruudulised särgid. Kus

on siis' klassikaline kam m erlikkus? 
See on sees. H äälestavad pille: kaks 
tšellot, kaks flööti, viiul, klavessiin. 
Veel kord avaneb uks. Aplaus tu 
gevneb. Tuleb Tõnu Kaljuste. Pikk, 
hoogsa sam muga. Tuleb vabalt.

Miks just kammermuusika?
Ta on unustuse hõlma jäänud. 

Koorid on läinud rohkem minia
tuuride peale. Aja märk. Nagu see
gi, et meie selle puudumist tundes 
ta üles otsisime.

Bach. Kantaat nr. 106. Leinakan- 
taat.

Ei, muidugi mitte. See peab tule
ma muusikast. Kui päris konkreet
selt, siis viimasest proovist, tund 
enne esinemist. Kui selle proovi ajal 
stiili vastu ei eksi, siis tuleb. Jah, 
juhtub, et kõik lauljad laval ei o k  
tundes. Sellise tunnen kohe ära 
Olen ju pooleldi publiku rollis. Kui
das ma ta tagasi toon? Hea, et sõ 
nastada ei oska.

Pööravad lehte. Lauldakse noo
dist. Üks viiuldaja jõuab hetke vä l
tel vaadata nii koori kui dirigenti. 
Naeratab. Vaatan pillimehi. Tšello- 
m ängijad on leebelt mõtlikud. K la
vessiini taga närvilisema olem isega  
noormees. Flõõditnängija mängib ja 
jälgib saali. Ikka vabalt. Aplaus. 
K aljuste surub naeratajal viiu lim än
gijal kätt. Et ju s t nii, see on ju 
hus. Ju siis dirigent end sel hetkel 
ju s t nii tundis. Aplaus. D irigent 
osutab koorile, solistidele, pillim ees
tele. Tõustakse vaheajale.

Pealkirja loeb Kaljuste otse noo
diraamat ust> Konferansjeelikkuseta. 
Teada andm iseks. Vaevumärgatav 
pilk pillimeestele. Läks. Eelbarokk. 
Saksa keel. Kammerlik vaoshoitus. 
Kui erinevad inimesed, kui erine
valt laulavad. Aga nüüd on üksai
nus suur hingam ine, lainetamine. 
Üks solist, tundub, tuleb kiiremini 
sisse kui tarvis. Naeratab. Kaljuste 
on rahulik, loom ulik.' M idagi ei 
muutu.

Kui uus esitatu oli?
Tänavusel hooajal oleme ära õp

pinud. Klappisid päris hästi, mui
dugi lühikest harjutamisaega sil
mas pidades. Kava spetsiaalselt ei 
valinud. Hetkerepertuaar. Aga mui
du laulame absoluutselt kõike. 
Džässi, nn. poppigi. Laulmine va
bastab. Et paljut laulda, peab väga 
vastuvõtlik olema.

(Kontserdi teisest poolest 8. mai 
lehes) PRIIT JÕGI

ORIENTALISTIKA- 
RINGl

Kuklas suhtud apsudesse?
Rahulikult. Mõni valib eksimise 

jaoks, kui kava veel uus, kolka. 
Meil on peaaegu alati esimeseks 
kohaks Tartu. Jtrlgen isegi arvata, 
et Tartus oleme endale oma publiku 
saanud.

Aplaus. Kaks m ustas kleidis viiu
lim ängija t tuleb juurde. Lauljad va
hetavad pilke, kõnelevad vaikselt 
omavahel, naeratavad. Loomulikult.. 
Tean oma koorislaulm isest, et siis 
on kõik korras, oled asja sees.



Õnnitlen teid, meie ülikooli töötajad ja üliõpilased, rah
vusvaheliste töölispüha 1. mai puhul saavutuste eest tea
dus-, kasvatus- ja õppetöös! Soovin jätkuvat edu kutse
alases ettevalmistuses, teaduse arendamises ja sirguva 
põlvkonna kasvatamises kommunismi vaimus, õpingutesse 
teaduslikuma suhtumise vaimus. Seniste töötulemuste eest 
avaldan kiitust järgmistele seltsimeestele:

I. A s e t a d a  f o t o  a u t a h v l i l e
ADMIN1STRATIIV-MAJANDUSOSAKONDADEST

keskküttekütja Helbert Rebane, laohoidja Ive Toom, tisler 
Kaido Torim, insener Tarmo Lutsar, osakonnajuhatajad 
I-ia Urba ja Ester Zimmermann, nooremteadur Raivo 
Uibo.

AJALOOTEADUSKONNAST kateedrijuhataja dots. 
Karl Karlep ja üliõpilane Karin Lippus.

ARSTITEADUSKONNAST prof. Elmar Siirde, kateedri
juhatajad professorid Lembit Tähepõld ja Herman Vah- 
ter, dotsendid Reinhold Birkenfeldt ja Mare Lind, labo
rant Endla Anni, üliõpilased Aare Märtson ja Malle Mälk- 
soo.

BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKONNAST va
nemõpetaja Evi Padu, assistent Andres Piirsoo ja üliõpi-

la П LOI^OOGJATEADUSKONNAST prof. Eduard Lau
gaste, vanemõpetaja Helgi Susi, vanempreparaator Endla 
Kaldemäe ja üliõpilane Toomas Help.

FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKONNAST vanemteadur 
Asta Kõrgesaar, nooremteadurid Aleksandr Luštšik ja 
Mart Väärtnõu, sektorijuhataja Matt Anso ja üliõpilane 
Indrek Peil.

KEHAKULTUURITEADUSKONNAST kateedrijuhataja 
dots. Alfred Pisuke ja üliõpilane Vahur Metsatalu.

MAJANDUSTEADUSKONNAST assistent * Priit Peets, 
dots. Jaan Pikk ja üliõpilane Eve Ihoma.

MATEMAAT IKATEAD U S КО N N AST kateedrijuhataja 
prof. Gennadi Vainikko, vanemõpetaja Kalle Kaarli ja üli
õpilane Siiri Sobak.

ÕIGUSTEADUSKONNAST prof. Ilmar Rebane ja üli
õpilane Peeter Järvelaid.

U LED LI KOOL IL ISTEST KATEEDRITEST vanemõpe
taja Boris Korolkov.

R e k to ri k ä s k k iri
II. A v a l d a n  k i i t u s t  

ADMINISTRATHV-MA M NDUSOSAKONDADEST in
sener Albert Avakivile, maalritele Hugo Keldrile, Aarne 
Krundile, Ilme Krundile, teadusosakonna teadussekretärile 
Milvi Reinfeldtile ja vanemteadur Uudo Sõõrule, pearaa- 
matukoguhoidja EIna Hansonile, fiiiaalijuhataja Ingrid 
Loosmele, vanemraamatukoguhoidja Maimu Nigulale, res
tauraator Mare Liblikule, keskküttekütja Harri Metsale, 
autojuht Andrei Martõkainenile, lukksepp Milaniida Pas- 
takule, meister Maie Kaitsale, insener Einar Kõrvelile, 
treial Andrei Dolgopolovile, konstruktor Ennu Kasearuie.

ARSTITEADUSKONNAST laboratooriumi juhatajatele 
Helga Lenznerile, Väino Sinisalule, nooremtea'uritele 
Svetlana Vihljajevale, Mart Ustavile, Andres Metspalule, 
insener Anneli Sikule, preparaatoritele Valve Suvile, Hilda 
Tederile, kateedrijuhataja dots. Silvia Russakule, profes
soritele Kuno Kõrgele, Henno Tikkole, dotsentidele Salme 
Sibulale, Erich Kuusile, Vello Periile, vanemlaborantidele 
Tiina Nõmmele, Lilian Vainolale, laborant Aimi Rand- 
male, insener LeiJa Rõivasepaie, vanempreparaator Elf- 
riede Ambole, preparaator Lehte Põ raie, üliõpilastele Ing
rid Siigurile, Riina Saluperele, Katrin Tuttelbergile, Lia 
Hansonile, Ervin Vilsonile, Sulo Puusta'e, Margus Lep- 
nerile, Jüri Lillemäele, Artur Keskkülale, Andres Mäele, 
Inge Pihole, Urve Paaverile, Sille Välile, Lev Levkovile, 
Lea Paeojale, Jaak Täliile, Inga Luksile, Krista Rebasele, 
Aleksander Trošinile, Mavrik Gevorgjanile, Vahur Keldri- 
male.

AJALOOTEADUSKONNAST dotsentidele Viima Trum
marile, Olaf Klaassenile, vanemõpeta a Arnold Ojale, üli
õpilastele Katrin Haukile, Epp Linnamäele, Olev Tensin- 
gule, Aasa Tsakuhhinale.

BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKONNAST profes
sor Viktor Masingule, dotsentidele Ivar Aroldile, Ott Kur
sile, laborant Imbi Arnale, inseneridele Ülo Tuulele, Tiiu 
Tõnsonile, vanempreparaator Vaike Kaldemäele, traktorist 
Peet-Rein Klesmentile, üliõpilastele Rait Roosvele, Eik El- 
Ierile, Aivar Tofyiie, Andrus Meinerile, Piret Paadikule, 
meister Aino Väidele.

FILOLOOGIATEADUSKONNAST professoritele Juri 
Lotmaniie, Pavel Sigalovile, Eduard Väärile, dotsentidele 
Aleksander Dulitšenkole, Reet Käsikule, Toom Õunapuule, 
vanemõpetajatele Ele Kaldjärvele, Jüri Maadlale, Tatjana 
Sarvele, Valentina Tarvele, Helme Tõeverele, õpetajatele 
Helgi Andressonile, Laine Paavole, vanemlaborantidele 
Netti Zurakovskajale, üliõpilastele Heli Leegrile, Signe 
Mandelile, Andres Mihkelsile, Marje Sikule, Maria Med- 
vedjevale, Ene Tomsonile, Merika Vanemale.

FUÜSIKA-KEEMIATEAD US KONNAST dotsentidele 
Ruth Liasele, Eduard Tammele, Leonid Uibole, vanemõpe
tajatele Henn Kuusile, Johannes Raudsepale, vanemlabo
rantidele Merle Pikatile, Erna Kõivule, sektorijuhataja 
Aadu Mirmele, meister Maive Otsale, lukksepp Valdeko 
Müürsepale, üliõpilastele Kalle-Jüri Kellale, Hasso Kuke- 
melgile, Mihhail Voihanskile, Valeri Timifejevile, Eda 
Koole, Allan Hallikule.

KEHAKULTUURITEADUSKONNAST vanemteadur 
Enn Seppetile, vanemõpetaja Tõnis Matsinile, õpetaja 
Toivo Jürimäele, preparaator Evi Vinogradovale, üliõpi
lastele Malle Tennole, Boris Bazanovile, Virve Kuker- 
maale, Jaan Kannesele, Eve Valgele.

MAJANDUSTEADUSKONNAST dotsent Valter Telli
sele, kateedrijuhataja dotsent Peeter Viiresele, vanemla
borantidele Helju Möllerile, Kaja Riesenile, assistent Na- 
dežda Ivanovale, üliõpilastele Meelis Milderile, Epp Liht-

MATEMAATIKATEADUSKONNAST dotsentidele Mati 
Ahelile, Ivar Saarniidule, osakonnajuhatajatele Liina Too- 
dingule, Ülo Kährikule, vanemteadur Raul Roomeldile, la
borant Helju Ertmannile, üliõpilastele Jefim Vaismanile, 
Uve Nummertile.

ÕIGUSTEADUSKONNAST dotsent Endel Laasikule, 
vanemõpetaja Maie Ruusile, vaneminsener Ilona Kingsile, 
laborant Piret Kihulasele, üliõpilastele Vahur Joosepile, 
Jaan Toomepärjale, Liina Lebbinile.

ÜLEULI KOOLIL ISTEST KATEEDRITEST dotsentidele 
Eero Loonele, Lembit Kiigele, Georg Rekkerile, Paul 
Kenkmannile, Aleksander Blumfeldtiie, vanemõpetaja Vello 
Peedimaale, professor Leonid Stolovitšile, vanemlaborant 
Veera Antile, vanemõpetaja Pjotr Fomenkole, õpetajatele 
Vladimir Kotovile, Jakov Samodumskile, õppemeister And
rei Vassiltšenkole ja Grigori Muhhinile.

TRÜ rektor prof. ARNOLD KOOP

KÕIGI MAADE
PROLETAARLASED, ÜHINEGE)

EKP TRU komitee, TRü rektoraadi, ELKNü TRU komitee ja TRü ametiühingukomitee häälekandja
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22.a
Pidupäevi tähistame aulas. Muu

sika, koorilaulu, lippudega. Lille
dega. J^Jeed asetasime seekord 
V. I. Lenini ausam ba jalamile. 
Meenutame tähtpäevalisi , nende 
töid, tegevust.  Seekord meenutame 
Vladimir Iljitš Leninit tema 110. 
sünniaastapäeval. Sajandi vä lja
pais tvaima inimese ideepärandist 
kõrgkooli tänapäevas rääkis oma

JÜRI LAANE foto

aktusekõnes Eesti NŠV TA korres
pondentliige, filosoofiakateedifi Jti.-, 
h a ta ja  prof. Jaan  Rebane (fotol). 
Kõrgkool on koht, kus õpitakse 
tundm a V. I. Lenini töid, tema te
gevust. Prof. J. Rebane tõi Lenini 
ideepärandist välja mitu eri aspekti. 
Näiteks: peame tundma neid suuri 
teoreetilisi üldistusi ja avastusi, 
mida Lenin tegi filosoofias, poliiti
lises ökonoomias, teaduslikus kom
munismis; Lenini rakendatud loo
mingulist meetodit, tema teadusliku 
mõtlemise stiili; tema parteilise ja

L E N IN IS T
j a

L E N IN IG A  
1 8 7 0 — 1 9 8 0

ülikoolis
riikliku juhtimise printsiipe. Suun
dub ju suur hulk ülikooli lõpetanuid 
juhtivatele ametikohtadele m ajan
dus, haridus, kultuuri, tervishoiu ja 
muile aladele. Üksikute detailsete 
juhtimissoovituste tundmaõppimise 
kõrval on väga  tähtis, et noored 
spetsialistid omandaksid kindlalt 
Lenini põhilised juhtimisprintsiibid, 
et kogu õppeprotsess kõrgkoolis 
kasvataks neis enestes niisuguseid 
juhtidele vajalikke psühholoogilisi 
omadusi nagu algatusvõime, enese
distsipliin, vastutustunne, oskus a r 
vestada teiste inimeste kompetent
seid arvamusi,  järjekindlus ees
märgi saavutamisel.  Ettekandja tõi 
esile V. I. Lenini ettenägelikkust, 
prognoosioskust teaduses, V. I. Le
nini juhtmõtteid kõrghariduse val
las.

«Praegused kõrghariduse ja tea 
duse avarad võimalused on kätte 
võidetud leninlikul sotsiaalse aren 
gu teel, partei juhtimisel. Meie vas
tuseks ja lubaduseks V. I. Lenini 
110. sünniaastapäeva puhul on: 
õppida, elada, töötada leninlikult!» 
lõpetas aktusekõne prof.j1 J. Rebane.

Laulud kõlasid seekprd Tartu 
Akadeemiliselt Meeskoorilt ja dots.
O. Prinitsalt . Viimane esitas ka 
prof. L. Schotteri «Laulu Leninist».

*
V. I. LENINI JUUBELIKS

16. aprillil pidasid ülikooli ühis
konnateadlased teaduskonverentsi,  
mis pühendati V.. I. Lenini 110. 
sünniaastapäevale. Konverentsil 
«V. I. Lenini ideede pärand ja 
kaasaeg» esinesid professorid 
L. Stolovitš ja  I. Volkov, dotsendid 
R. Vihalemm, A. Blumfeldt jt., kok
ku 7 inimest. Ettekannete teese oli 
laekunud rohkem, kui esinemisvõi
malusi oli. Teesidest valmib kogu
mik.

ALEKSANDER BLUMFELDT

V. I. Lenini sünn iaastapäeva 
tähistamiseks

korraldasid üleliiduline ühing «Tea
dus» ja NLKP Krasnojarski Krai- 
komitee jaanuari lõpul lektoritele 
üleliidulise teooriakonverentsi tee
mal «Leninism — meie ajastu  re
volutsiooniline lipp.» Osavõtjaid 
oli 200 ringis, põhiettekanded 
Marksismi-Leninismi Instituudi juh
tivatelt teadlastelt , NLKP Keskko
mitee vas tu tavatelt  töötajatelt , tea- 
duslik-teoreetiliste ajakirjade pea
toimetajatelt jt. Ürituse eesmärgiks 
oli V. I. Lenini teooriapärandi hin
damine paljudes põhiküsimustes ja 
seda mitte üksi mineviku, vaid ka 
nüüdisaja ning tuleviku vaatenur
gas t  lähtudes, 
i

Probleemirikkamatest ettekanne
test meenuvad NLKP Keskkomitee 
Ühiskonnateaduste Akadeemia ka
teedrijuhataja prof. K. Suvorovi, 
sam a asutuse teadlase, prof. A. Oku- 
lovi ning Marksismi-Leninismi 
Instituudi prof. V. Jegorovi omad, 
kus käsitleti Lenini õpetust parteist 
kommunistliku liikumise tänaste  or- 
ganiseerimisprobleemide taustal, le
ninismi osa nüüdisaegses ideede 
võitluses ja  maailma revolutsiooni- 
protsessi arengus. Teoreetiliselt 
(kuid ka ülesehituse loogikalt) köi
tis vahest kõige enam viimane 
probleemiring, kus prof. V. Jego- 
rov asetas pearõhu nüüdisaegse re- 
volutsiooniprotsessi liikumapaner 
vate jõudude kogu spektri avami
sele ning üldiste seaduspärasuste  ja. 
ka spetsiifika lahtimõtestamisele 
selles protsessis. Lenini ideede 
suurt elujõudu ja nende m ääravat 
osa .nüüdismaailmas tõdeti mitte 
üksi! teoreetilistes ettekannetes, 
•vaid’ ka 1 «praktikute» esinemistes. 
Sellest kõnelesid partei- ja  m ajan
dusjuhid, paljude erialade nimekad 
esindajad.

Kordumatuse mulje va ju tas  kon
verentsi tööle tema läbiviimise 
koht — rajoonilinn šušenskoje 
Krasnojarski krais Hakassi Auto
noomse oblasti idapiiril, seal, kus 
šuš i jõeke (Emajõest ehk poole 
laiem!) oma tasas t  voolu Jenisseis- 
se veeretab. Kasakaekspeditsioonide 
jälgedel võrsunud, oli šušenskoje 
XIX sajandil kõige ehtsam Ida-Si- 
beri karukolgas, mida isevalitsus pi
das äärmiselt sobivaks «mässuliste 
meeste rahustamiseks». Temast sai 
poliitiliste väljasaadetute asumis

paik, kus kriminaalkurjategijatega 
segunenud salakavalate ja  ebausk
like talupoegade hulgas veetsid 
sunnitud tegevusetuse kibedaid a a s 
taid dekabristid Falenberg ja  Fro
lov, utopist-revolutsionäär Butaše- 
vitš-Petraševski,  mitu põlvkonda 
Poola insurgente, narodovooletsid 
ja paljud teised, keda peeti ohtli
keks riiklikeks kurjategijateks.

Alates 1897. aas ta  kevadest kuni 
1900. aas ta  jaanuarini elas siin po
litsei avaliku järelevalve all 
V. I. Lenin, mõistetuna süüdi Pe
terburi Töölisklassi Vabastusvõit- 
luse Liidu tegevusest osavõtus. 
Siinsetes ta lupojataredes koostas ta  
30 suuremat tööd, millest sai eda
sine alus revolutsioonilise partei 
ideoloogilise ja  organisatsioonilise 
tegevuse põhimõtetele ning poliiti
kale. Siin valmis monumentaalne 
uurimus «Kapitalismi arenemine 
Venemaal», siin anti vastulöök 
marksismi ideede moonutajatele  
uskumatult kaug-es Euroopas ja 
vaid pisut vähem kaugel Euroopa- 
Venemaal. Selles külas Lenin abi
ellus 1898. aastal N. Krupskajaga, 
kellel võimud lubasid siin veeta 
ülejäänud asumisaja.

Praegu paikneb neis paigus lin
na keskel ulatuslik ajaloolis-arhi- 
tektuuriline memoriaalkompieks, 
kus suure hoole ja tähelepanuga 
säilitatakse kõike seda, mis seotud 
Lenini ja teiste revolutsionääride- 
marksistide asumisel viibimisega, 
šušenskoje ise on meeldivalt ku
jundatud, puhas, heakorrastatud, 
heade peremeeste .hooldatud. Sa
mas aga  karmi-ilmeline, sellise pa
kasega, mis jõed põhjani kinni võ
tab ja  elavhõbedasamba kraadiklaa
sis külmutab. Kuid ka soojalt küla
lislahke, mida meie vabariigi esin
dajatena (koos vanemteadur Johan
nes Jakobsoniga EKP Keskkomitee 
Partei Ajaloo Instituudist) nendel 
põnevatel, sisukatel ja  elamuste
rohketel Siberipäevadel nii tihti ko
gesime. Ja  mitte ainult seltes lin
nas.

LEMBIT RAID

Vene osakondades
Neid on umbes kuuendik kogu 

ülikooli komsomoliperest. Ligikau
du kaheksasada vene osakondade 
tudengit — kommunistlikku noort 
viiest teaduskonnast: majandus-, 
matemaatika-, filoloogia-, füüsika- 
keemia- ja  arstiteaduskonnast. Neil 
on osakondade sekretäride nõuko
gu, mille eestvedajaks (küll veel 
lühikest aega) on m ajandusteadus
konna tudeng OLEG KVAŠNIN. 
Neil on oma plaanid ja  tegemised. 
Kas organisatsioon organisats ioo
nis? Ei, pigem osa tervikust, kus
juures tähtis on, et see poleks oma 
tagasihoidlikkuses mitte m ärkam a
tuks jääv, vaid aktiivne ja  elujõu
liselt tegutsev osa.

Pärisin  ANDRUS LAURENILT, 
kes on ülikooli komsomolikomitee 
sekretäri asetäitja ideoloogiatöö 
alal, vene osakondade komsomoli- 
tegevuse järele, et senitehtus-olnus 
ja  tulevikus ettevõetavas selgust 
saada.

Mis on selle põhjuseks, et vene 
osakondade komsomolitöö võib mõ
neti küsimärgi alla panna?

«Küsimärki see töölõik just ei ku-
f i P — « " « ч — и—

juta. Vähemalt praegu küll mitte. 
Kuigi möödunud aastal komsomoli- 
konverentsil ei saadud seda prob
leemi puudutam ata jätta . Pidime 
tunnistama, et töö oli veidi soiku
nud, mis ei pea tähendama seda, 
et vene osakondade kommunistl i
kud noored endast üldse elumärki 
andnud pole. Pigem tähendab see 
seda, et paari viimase aasta  jook
sul oli nende side komsomolikomi- 
teega olnud oodatust nõrgem, ja 
see ei jä tnud mõjustamata vene 
osakondade komsomolitööd üldse. 
Seepärast arvasime läinud aasta  lõ
pul olevat vajaliku välja töötada 
uued vene osakondade komsomoli 
organisatsioonilised põhimõtted, 
mis tagaksid osakondade parema 
üldjuhitavuse ja tooksid töösse 
enam konkreetsust ning kooskola 
kogu organisatsiooni tegevusega.»

Mida kujutab endast vene osa
kondade sekretäride nõukogu?

«See on üks abinõu organ isa ts i
oonisisese informatsiooni paremaks 
levitamiseks, samuti võimalus pa
remaks organiseerimiseks. Tegeli
kult kujutab see organit,  kuhu kuu

luvad kõik vene osakondade sekre
tärid ja  sektorijuhatajad. Nõukogu 
liikmed võtavad osa komitee suu
remate sektorite (õppe-, ideoloogia, 
kultuuri- ja  organisatsioonilise töö) 
tööst. Nõukogu käib koos kaks kor
da kuus ning seda alates möödu
nud aasta  lõpust. Nõukogu on ees
kätt organ, kus räägitakse selgeks 
osakondade komsomolitöö problee
mid. Teisest küljest on nõukogu 
nagu  info levitamise organ — siia 
jooksevad kokku kõik teated nii 
ülalt- kui altpoolt. Et varem infor
matsioon teaduskondade büroode 
kaudu hoopis nigelamalt vene osa
kondadesse jõudis, siis arvasime 
sekretäride nõukogu küllalt pasliku 
olevat info paremaks li ikumapane
miseks.

6. mai is tungil teeme seni
tehtust ulatuslikumad kokkuvõtted.»

Mõned üritused möödunud se
mestrist, rnis on plaanis edaspidi?

«Kunagi Kesktelevisioonis toimu
nud viktoriinisari «KVN» («Lõbu
sate ja leidlike klubi») sai aluseks 
vene osakondades korraldatavaile 
viktoriiniõhtutele. Esimesel korral 
katsusid jõudu filoloogid ja  füüsi
kud, kellest nutikamaiks osutusid 
filoloogid. Maikuus on viimaste 
vastasteks arstid. Filoloogid on ka

agarad näiteringi liikmed. Üldse 
võib öelda, et vene osakondade 
taidlus hakkas viimasel ülikooli 
taidluskonkursil soodsalt silma. Sel 
semestril kohtutakse Vene Draam a
teatri näitlejatega, samuti p laani
takse kohtumist ka kunstiinstituudi 
tudengitega. Maikuus peavad füü
sikud ja majandustudengid  maha 
jalgpallimatsi.

Rohkem tõsisema sisuga oli 13.—
14. aprillil toimunud vene osakon
dade komsomoliaktiivi laager K ää
rikul. Kasu, mis selline laager 
edaspidisele tööle tõi, ei ole mõtet 
alahinnata. Seminarlaagris osale
jaile esinesid ülikooli parteikomi
tee sekretär dots. A. Kiris ning 
komsomolikomitee sekretär M. Kal- 
lion ja mina. Tundub, et selline 
laager tuleb muuta iga-aastaseks.»

Kas võrreldes varasema perioo
diga võib senitehtuga rahule jääda?

«Tänavune aasta peab näitama 
meie organisatsioonilise struktuuri 
elujõulisust. Kindlasti on vaja mi
dagi veel ümber muuta, kõik ei ole 
veel lõpuni paigas. Ootan palju 
järgnevatelt  õppeaastatelt.  Sisuka
ma, aktiivsema ja  organiseerituma 
arvan ma vene osakondade komso- 
rnolielu küll olevat.»

MARGOT VISNAP

TEEL VÕIDULE
«Nii nagu kõigile teistelegi meie 

korpuse meestele Kuramaal,» vastas  
mu küsimusele, kuidas jõudis teie
ni sõja lõpp, endine Eesti Laskur
korpuse 7. diviisi sidemees, prae
gune õigusteaduskonna dotsent 
EDGAR SALUMAA. «Me kõik 
teadsime, et lõpp on ligidal. Sellest 
rääkisid suured sündmused Berliini 
kandis, ka meie «Punaväelane», en
nekõike aga  lihtne sõduritunne. Ja  
ikkagi tuli ta  ootamatult ning suu
re käraga  . . .

. . .  Rännakud, väga  rasked pea- 
letungioperatsioonid, päeval pori 
segamini lume, sulavee ja  lörtsiga, 
mis ööseks külmus — see kõik oli 
tähtsusetu, iseenesestmõistetav. 
Siis mõistsid, kuivõrd võib olla 
toeks sõjast trambitud lage maa, 
kuigi krõbedamatel öödel oleks sel
les olukorras sõdurimunder mehe- 
tagi püsti seisnud . . .

Olime 8. mail teel rindele. Mees
te mornid näod rääkisid suurtest 
kaotustest . Pime-sombuses hommi
kus oli kuulda vaid rasket astumist 
poris, mida vürtsitasid mõned üksi
kud vängemad sõnad. Rännakut 
kergendas teadmine, et niisuguse 
ilmaga ei olnud oodata tulistamist 
vaenlase lennukitelt. Jõudsime po
sitsioonidele ja jäime metsa alla 
peatuma, öösel kell kaks algas hir
mus tulistamine. See oli meie sõ
durite spontaanne võidusaluut. Sel 
puhul ei sääs tnud keegi oma la
hinguvarustust . . .

Oli tunne, nagu oleksin teist kor
da sündinud — seekord 23-aasta- 
sena. Igas  mehes kees lihtne inim
lik rõõm — oli pandud piir ta p a 
talgutele. Ljhtsõduri jaoks - t ä h e n 
das see pääsemist teadmatusest, 
sest sõjas ei tea kunagi, mida toob 
järgmine päev.»

«Surmahirm?» kordab dotsent 
SALUMAA mu küsimust. «Aga kas 
te olete tundnud tervet taevast ka t
va linnuparve^raskust ja  selle mü
ra, mida saab tunnetada  vaid tea
tud väljaarenenud meelega, kas  
olete kuulnud, kuidas rebeneb 
raud?» vastab ta küsimusele küsi
musega. «Ma ei ole nõus nendega, 
kes väidavad, et sõjas surmahirmu 
ei ole, see on vale. Enesealalhoiu- 
instinkt ja sellega kaasnev hirm on 
nagu relv alati sõduriga, ö ig e  ha r 
va saab sellest võitu viha ja kätte- 
m aksutung hukkunud kaaslase pä
rast.

Tänapäeva noore inimese jaoks 
tähendab sõda vaid tähekombinat
siooni. Meie, sõjast läbi käinud 
mehed, ei taha sellest rääkida; 
teie, noored, olete tüdinenud seda 
kuulamast. Aeg on teinud oma töö. 
On tuhmunud sõjakoledused, kadu
nud on märgid, mis tuletavad meel
de hirmsat möödunut. Aga just sel
lest saigi unistatud vabal hetkel 
enne lahingut.» EVE ANT

VENIA LEGENDI
Arvutusmatemaatika kateedri 

dots. kt. Otto Karma venia legendi 
loeng teemal «Omaväärtusülesande 
lähislahendite koondumisest» toi
mub 13. mail kell 14.15 Liivi t. 2 
aud. 104.

Arvutusmatemaatika kateedri 
dots. kt. Ivar-Igor Saarniidu venia  
legendi loeng teemal «Ühest ite- 
ratsioonimeetodite klassist (aprok-

simatsiooni-iteratsiooniskeemid)» 
toimub 13. mail kell 15.15 Liivi t. 2 
aud. 104.

Olümpiaadi „Üliõpilane ja teaduslik-tehniline progress“ tulemustest matemaatikas
Olümpiaadil võistlesid koos esi

meste kursuste füüsikud, keemikud, 
majandusküberneetikud ja m ate
maatikud. Teisest viienda kursuseni 
võistlesid eraldi matemaatikud (m a
temaatika eriainena) ja füüsikud 
(matemaatika üldainena), m a jan 
dusküberneetikud ei tulnud kahjuks 
kohale. *

Õpperühmadest olid 3 paremat 
füüsika I k., füüsika vene I k. ja 
matemaatika I k.

Osakondade paremusjärjestus:
1. matemaatikaosak. (355 p.),
2. füüsikaosak. (297 p.) ja 3. füü
sika vene osak. (280 p.). Küllaltki 
nõrgalt esinesid rakendusmatemaa- 
tikud.

Esimeste kursuste olümpiaadi eel
voorus (õpperühmadesisene) osale
s id kõik vastavate  kursuste üliõpi
lased. Lõppvoor toimus 6. märtsil.

Olümpiaadi võitjad on 1. U. Num
m ert (mat. I k.), M. Levin (mat.
I k.), 3. L. Aimre (maj. küb. I k.), 
4. D. Piš tšev ja 5. D. Feklistov 
(mõlemad füüs. vene osak. I k.).

Teaduskondade parem usjärjes
tus kujunes selliseks: 1. m atem aa
tikateaduskond (367 p.), 2. füüsi- 
ka-keemiateaduskond (353 p.), 3. 
majandusteaduskond (255 p.).

Matemaatikas üldainena II—IV 
kursuseni toimus I voor 4. märtsil.

Tulemused: 1. A. Liepinš, 2.

G. Blumberg (füüsika vene osak. 
III ja IV k.); 3. К. Kullmann (füü
sika osak. II k.).

Osakondadest olid ees füüsika 
vene osak. (598 p.) ja  füüsikaosak. 
(320 p.).

Kursustest tuli esimeseks füüsika
II k. (264 p.) ja teiseks füüsika 
vene II k. (232 p.).

14. märtsil toimunud vabariikliku 
vooru tulemused on järgmised:
1. R. Ruus (TPedI, 85 p.), 2. T. Sil- 
dam (TPI, 84 p.), 3. A. Liepinš 
(TRÜ, 75 p.), 4. V. Jatsenti (TRÜ, 
75 p.).

Võistkondlik paremusjärjestus:

1. TRÜ (288 p.), 2. TPI (285 p.),
3. TPedI (273 p.), 4. EPA (108 p.).

Matemaatikas eriainena toimus
I voor 4. märtsil. Võitjad on:
1. T. Metsmägi (mat. V к. 94 p.),
2. T. Vajakas (гак.-mat. II k. 88 
p.), 3. T. Rähn (mat. I l l  к. 82 p.),
4. A. Salupere (rak.-mat. IV k. 
80 p.). ^

Osakonnad: 1. matemaatika 
(522 p.), 2. rakendusmat. (440 p.). 
Kehvemini esinesid rakendusmate- 
maatikud, kes on tavaliselt võit
nud.

Õpperühmadest oli esimene ra- 
,kendusmat. II k. (290 p.), teine 
mat. II к. 2. rühm (243 p.).

Lõppvoor toimus 14. märtsil. P a 
remusjärjestuses tuli esimeseks 
U. Nummert (TRÜ, 77 p.), teiseks 
T. Vajakas (TRÜ, 70 p.).

Esiletõstmist väärib I ' kursuse 
matemaatiku, individuaalvõistleja 
Uve Nummerti •võit.

Võistkondlikus parem usjärjestu
ses võitis TRÜ (177 p.) TPedI 
(78 p.) ees.

Ootame edaspidi aktiiv?emat 

osavõttu ja pingelisemat võistlust.

TARMO METSMÄGI, 
matem. V k.
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6. mail pühitseb inglise filoloo
g ia  kateedri dotsent filoloogiakan
didaa t Oleg Mutt järjekordset juu
belit. Uskumatu, kuid tõsi, eriti kui 
uskuda  ENE-t, sest välimuse järgi 
:seda küll kuidagi ütelda ei saa. 
Ega as ja ta  inglased ütle, et a man 

ds as old as he feels. Vanemate kob 
leegide arvates on ta  täpselt nii
sam asugune kui 32 aas ta t  tagasi,  
mil ta  päras t  TRÜ lõpetamist ka
teedrisse tööle suunati — ikka op
timistlik, humoorikas, ülikorrektse 
käitumise ja inglise keele oskusega 
(mis inglasigi punastam a paneb, 
meist rääkimata).  Jääb tunne, et ta 
päev ei ole asja ta  möödunud, kui 
ta  saab sulle meeldiva naeratusega 
öelda «Hello. How are you?» Та on 
õnnelik, kui saab diskuteerida üli
õpilaste ja  kolleegidega ja abistada 
neid, olgu see siis erialane konsul
ta tsioon või tõlkimine. Ta armastab 
inimesi ja inimesed armastavad 
teda. Kuid veel rohkem armastab ta 
kirjutuslaua taga  istuda. Seda näi
tab tema teaduslike tööde nime
kiri, mis sisaldab 140 nimetust 
(s. o. ca 2600 lk. masinakirjas ehk 
ca 120 autoripoognat). Ja  ometi ei 
käi Oleg Muti kohta välismaa tead
laste loosung « P u b l i s h  o r  
p e r i s h » !  Kui siia lisada veel il

mumist ootavad raam atud ja artik
lid, kõikvõimalikud tõlketööd ja 
retsensioonid, peaks kasutusele võt
ma mõne uue mõõtühiku.

«Aga UPP?», küsite. Selle hinde 
teeme teatavaks edaspidi, kui keh
testatakse enam-vähem usaldus
väärsed kriteeriumid. Praegu mai
nime vaid, ei, kui mõõtühikuks 
võtta nimistu pikkus, siis ei tule 
see lühem teaduslike tööde nimis
tust.

Ja  õppetöö? Aitab, kui avaldame 
inglise filoloogia osakonna üliõpi
laste üksmeelse arvamuse: kõige 
populaarsem õppejõud on dotsent 
Mutt.

Kõigile kolleegidele — meil, teis
tes liiduvabariikides ja välismaal — 
ning sadadele üliõpilastele, kes 
mitmel viisil paljude aastate  väl
tel on kasu saanud dotsent Muti 
sügavatest teadmistest ja  suurtest 
kogemustest ning austavad teda kui 
inimest, õpetajat ja  teadlast , on te
ma juubel võimaluseks öelda sii
raim tänu möödunud aastate  eest 
ning soovida niisamasugust ener
giat õppetöös, keeleteaduse arenda
misel ja eesti kultuuriloo rikastami
sel tulevikus.

Kolleegide nimel 
HEINO LIIV

Üle kahe kuu kestnud üleliiduline 
olümpiaad «Üliõpilane ja teaduslik- 
tehniline progress» on lõppenud. 
Olümpiaad olid pühendatud V. I. 
Lenini 110. sünniaastapäevale.

Esimeses, ülikoolisiseses voorus 
osales enamik üliõpilasi, paljud 
proovisid jõudu mitmel erialal. See
tõttu on osavõtjate arv (7623) tun
duvalt suurem üliõpilaste üldar
vust TRÜ-s. Jõudu prooviti 17 üid- 
ja eriaines. Eriti rohkearvuline oli 
konkurss keeltes (vene, inglise, sak
sa keel).

Keemia üldainekonkursil osales 
273 üliõpilast. Tublimad keemia- 
tundjad olid bioloogiaüliõpilased 
M. Eimre, S. Nõmmann, A. Torp. 
Keemias kui eriaines osales 110 
keemikut. Edukamad olid A. Pedak 
(I II  k.), M. Eek (I k.), U. Hütt 
(I k.).

Füüsika üldainekonkursil (osales 
448 üliõpilast) olid edukamad I 
kursuse keemiaüliõpilased U. Hütt 
ja U. Heinaste, eriainekonkursil 
võitsid Ü. Mets (IV k.), A. Reinart 
(I k.) ja  I. Peil ( I I I  k.).

Bioloogia üldainekonkursil (123 
üliõpilast) võidutsesid A. Jõgi (pe
diaatria I k.), V. Keldrima (ravi 
I k.) ja  M. Lall (pediaatria I k.), 
eriaines (145 osavõtjat) olid pare

mad T. Nõges (IV k.), V. Junno 
(IV k:) ja  K. Samuel (I k.).

Pedagoogikaolümpiaadi I vooru 
tublimad olid Д. Tooming (mat. IV 
k.), T. Mehikas (biol. IV k.) ja  
S. Lusmägi (def. II k.).

Vene keele (980 üliõpilast) pari
mad tundjad  on õigusteaduskonna 
üliõpilased A. Kadak, К. Paeväli ja 
V. Restja, eriaines S. Dotsenko 
(IV k.) ja  A. Kriis ( I II  k.).

Eesti keele ja  kirjanduse eriala- 
konkursi (191 üliõpilast) võitsid 
T. Hennoste (I II  k.), В. 2elvite 
(IV k.), K. Kail (IV k.).

150 kehakultuuriüliõpilast võistles 
teemal «Kehakultuuri bioloogilised 
alused». Finaalvooru võitis IV k. 
üliõpilane K. Kaskla, järgnesid 
M. Palm (I I I  k.) ja  V. Metsatalu 
(I II  k.).

Võõrkeelte parimad tundjad on 
K. Niinepuu (õigust. I k.), P. Tam
mik (geol. II k.), R. Tikk (arsti- 
tead. I k.), S. Talu (maj. I k.), 
E. Uibo (maj. I k.), R. Ruus (maj. 
I k.). Oma erialana valdavad ing
lise keelt paremini P. Rajamäe 
(II  k.), U. Mändmaa (I II  k.), 
M. Annom (IV k.) ja  E. Ussisoo 
(IV k.) ; saksa keelt aga  I. Järv  ja 
K. Silling V kursuselt. Seoses olüm- 
pia-aasta ja giidide ettevalmistami

sega ei toimunud võõrkeeltes vaba
riiklikku võistlust. Küll aga  toimus 
giidide võõrkeeleoskuse konkurss.

Viis füüsika-keemiateaduskonna 
üliõpilast osutusid võitjateks kahel 
erialal. Need olid U. Hütt ja  
U. Heinaste keemia I kursuselt, 
A. Rinken keemia II kursuselt,  
A. Liepinš füüsika III kursuselt ja  
V. Korsmik füüsika IV kursuselt.

Ülikoolisisese vooru parimatest 
(põhiliselt 5 võitjat igalt erialalt)  
moodustati TRÜ-d vabariiklikul 
voorul esindav võistkond. Vabariik
lik voor toimus 12 aines. Ülikooli 
võistkond võitis keemia, matemaa
tika, bioloogia, vene keele, eesti 
keele ja  pedagoogikakonkursi. TPI 
üliõpilastele tuli alla vanduda füü
sika üldainekonkursil ja  TPedI üli
õpilastele meie kehakultuurlastel.

Olümpiaadi organiseerimiskomis- 
jon tänab kõiki osavõtnuid ning 
õnnitleb I ja  II vooru võitjaid 
(neid oli ühtekokku 140) olüm- 
piaadivõidu puhul. Aitäh aineko
misjonidele suure töö eest olümpi- 
aadivoorude korrektsel läbiviimisel,

LEMBIT PUNG,

olümpiaadi organiseerimis- 
komisjoni esimees

E H IT U S V E E R U D
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Mis on kolme nädala  jooksul 
TRÜ teadusraam atukogu ehitusel 
jõutud ära  teha?

Jaoskonnaülem VÄINO ROOD:
«Eelmise kuu põhitööks oli aluspõ
randate  valamine. Betoonkatte s.aid 
fuajee, allmaakorrused, maa peal 
lõpetatakse praegu betoneerimine 
teisel korrusel. Ka katusel valatak
se juba pikemat aega tasandus- 
kohti. Paralleelselt sellega paigal
datakse vahekatustele klaaskupleid: 
528-st kuplist on jäänud veel 60. 
Peaaegu kõikidel korrustel on palb 
teldustöödega lõpule jõutud, praegu 
võõbatakse seinu valge emulsioon- 
värviga. Palju on ära tehtud koh
viku ja söökla poole peal: põran
datel metlahh-plaadid, pa igaldatak
se paberplastikuga uksi. Loodetud 
raamaturiiulid Soomest viibivad, 
jõuavad koos meistrimeestega ko
hale pärast maipühi. Ka esimene 

« lift peaks varsti tööle hakkama.
ф  Kordamööda käivad raamatukoguehitusel abiks ka tudengid. II Maikuus hakkame välisseina dolo- 

kursuse ajakirjandusüliõpilane on pildistanud oma «nooremaid kollee- miiti panema.»
Ka kommunistlikul laupäevakul 

oli ehitusel palju rahvast.  Lisaks 
oma töölistele veel ligi 100 abi- 

MIHKEL VANARI foto meest, neist 70 ülikoolist.
VÄINU ROZENTAL

ge» Aimar Jugastet,  Toivo Kivimetsa ja Rein Sikku.

#  #

Olnud konverentsist
ühes kommentaaridega

I. FAKTID

4. ja  5. aprillil toimus 35. ÜTÜ 
soome-ugri keelte konverents, läbi
viijaks eesti keele ja soome-ugri 
keelte ring. Kutsed saadeti 7-sse 
meie sugulaskeeltega tegelevasse 
ülikooli, külalisi saabus 4 hõimu
maalt (Marist, Mordvast,  Udmur
dist, Komist) 9 ettekandega. 5 e t
tekande autoriks olid TRÜ eesti 
keele eriharu tudengid. Kõneldi 
mitmesugustel teemadel, alates 
foneetikast ja lõpetades stil istikaga. 
Kuulajaid oli 44, neist 16 õppejõu
du ja aspiranti , 9 külalist, 18 üliõpi
last, 1. päeval 14 (sealhulgas 3 esi
nejat ja  5 ringi juhatuse liiget),
2. päeval 8 (2 esinejat ja  3 juha
tuse liiget).

II. KOMMENTAARID

Tekib veidi ketserlik küsimus, 
kellele seda konverentsi õieti vaja 
on? Üliõpilaste üldisest apaatiast, 
mitte olemisest vaid olelemisest ja 
sellega kaasnevast erialasest ning 
sotsiaalsest debiilsusest on palju 
räägitud. Kuid rääkimine asja ei 
paranda. Antud juhul pole see de- 
biilsus ka üldsegi mitte kuulajate 
vähesuse ainuke põhjus. On ju kül
lalt üritusi, mis osavõtjate nappuse 
üle kurta ei saa (ka diskosid välja 
jättes)^ Kuid kui isegi ettekandja 
oma sobrad ning grupikaaslased ei

tule kuulama kasvõi seda üht e t
tekannet,  siis tundub, et tudengite  
omavahelistes suhetes on midagi 
viltu, et on tekkinud mingisugune 
oskamatus (soovimatus?) suhelda 
vähegi tõsisematel teemadel. Süga
vaimaks saavutuseks jääb eesti 
kultüuri eest võitlemine kohvikus.

Üks eemalejäämise põhjusi on 
ilmselt ka venekeelsete ettekannete 
arvulises ülekaalus. Ja siis on liht
ne öelda: «Ma ei saa neist aru ja 
ettekanded on niikuinii igavad ja 
mis need udmurdid ikka teavad.» 
Teavad küll. Nemad teavad ühte, 
meie teame teist ja  koos olles tea 
takse ikkagi rohkem kui enne. 
Konverentsi üks põhieesmärk on ju 
kontaktide loomine ja sidemete tu 
gevdamine. Ja seda mitte paberil. 
Samuti peame maha suruma oma 
provintsliku ja  suures osas illusoor
se üleolekutunde, mis viib kapsel
dumisele ja tegelikust elust võõr
dumisele. Kasutagem neid võima
lusi, mis meile antud on!

On selge, et võõrfiloloogidele ja 
vahest ka kirjandusinimestele pa
kub soome-ugri keelte konverents 
vähe meelitavat. Kuid arusaam a
tuks jääb meie soome-ugri tuden
gite peaaegu 100%-ne eemalolek. 
Võib-olla takistasid mingid üld
ainete loengud, mida erialakonve- 
rentsi pärast ära jä t ta  ei saa? Või 
oleme jõudftud niikaugele, et eri- 
alaõppejõud ei pea teile konverentsi

vajalikuks, teadmisi andvaks, teie 
tasemel olevaks? Kui nii, kas siis 
on küsimus õppejõudude suhtumi
ses või selles, et varasemate koge
muste põhjal on nad kindlad, et 
konverentsi asemel minnakse nag u 
nii koju või kohvikuse?

Me loodame, et tuleval aastal 
näitab soome-ugri eriharu suure
mat huvi nii konverentsi läbiviimi
se kui eriti sealt (ettekannetega!) 
osavõtmise suhtes. Eelkõige on see 
ju ikkagi tema erialakonverents ja 
kõrvalejäämine toob kahju meile 
kõigile ning Eesti filoloogiale ter
vikuna. Meid on liiga vähe selleks, 
et lubada endale sellist lõhenemist.

V aatam ata  kõigele läks meie 35. 
konverents üldjoontes korda. Seda 
tänu mitmetele tõesti huvitavatele 
ettekannetele. Meilt esinesid Ülle 
Ustal V, Birute Želvite, Eha Tam- 
mo ja  Anita Seppet IV ning Too
mas Help I kursuselt. Täname ka 
eesti keele kateedri õppejõude, era l
di dots. E. Uuspõldu, kes meid 
igati aitasid. Täname soome-ugri 
kateedri laborante, kes nägid vae
va meie venekeelsete programmide 
ja aukir jade trükkimisega. Suur 
tänu ka sama kateedri aspirantide
le hoõle alla võtmast meie kaugeid 
külalisi. Täname akad. Paul Aris- 
tet, kelle kohalolek ja  kadestamis
väärne suhtlemisoskus muutis ko
dusemaks kogu konverentsi.

Lõpetuseks ärgem unustagem: 
ÜHENDUSES peitub jõud.

TIIT HENNOSTE, 
MART MERI

Mjn'stri. käskkiri Rektori käskkiri
KKEH ministri käskkirjaga au ta 

sustati 60. sünnipäeval füsioloogia 
kateedri dotsenti MARIA EPLE
RIT viljaka pedagoogilise, teadus
liku ja  metoodilise töö, aktiivse 
ühiskondliku tegevuse eest.

Rektor õnnitles komandant 
BERNHARD ÜTSI 70. sünnipäeval 
ja  tänas teda kauaaegse töö eest 
ülikoolis.

Kauaaegse kohusetundliku töö

eest ja  seoses pensionile jäämisega 
sai rektori tänu osaliseks kesk
küttekütja AUGUST SAVI.

Rektor õnnitles vene keele me
toodika kateedri juhata ja t  dots. 
ANTIDEA METSAT 50. sünnipäe
va puhul ja  tänas teda tulemus
rikka pedagoogilise töö eest.

et tema teaduslike publikatsioo
nide nimekiri ka edaspidi pike
neks sajaleheküljeliste ülevaade
te ja  originaal artiklitega iumi- 
nestsentsi alalt;
et need tema sulest seni ilmunud 
mitu põhjalikku õpikut pooljuh
tide füüsikast ei jääks viimas
teks;
et juubilaril jätkuks ka edaspidi 
väsimatut ja pikka meelt tuden
gite juhtimiseks püsiva iseseisva 
töö teele teaduse aluste õppimisel 

ja muidugi veel pikka iga ja palju, 
palju õnne.

Kolleegide nimel 
prof. KARL-SAMUEL REBANE

Inimlike mastaapide seisukohalt 
-»on tähtsaimaks verstapostiks ini

mese elus ikka vist poolsada aas
tat .  Siis on ta  oma füüsiliste ja 
vaimsete võimete tipul. On ka, 
millele rõõmuga tagasi vaadata. 
Ning jääb ka küllalt aega uute 
saavutuste  planeerimiseks ja teos
tamiseks. Selle verstapostini jõuab 
4. mail eksperimentaalfüüsika ka- 
iteedri dotsent Uno Nõmm, kõva 
töörügaja, kelle elust kolm loovat 

^aastaküm m et on seotud töö ja õp
pimisega Tartu Riiklikus Ülikoolis. 
Füüsikaosakonna, eriti aga  eksperi
mentaalfüüsika kateedri liikmed 
õnnit levad kogu südamest juubilari 
j a  soovivad talle,



ÜLIKOOLI TEADUS

Teadusprorektor prof. Herbert Metsa külalistele seletusi andmas.
EDUARD SAKI fotod

14.— 16. aprillil oli peahoone au
ditooriumis 102 Baltimaade kõrg
koolide patenteeritud tööde näitus. 
ENSV KKEK Ministeeriumi ning 
TRÜ a lgata tud  üritus toimus esma
kordselt. Koha! olid esindajad NSV 
Liidu KKEH Ministeeriumist, NSV 
Liidu Ministrite Nõukogu Riiklikust 
Leiutiste ja  Avastuste Komiteest, 
koondisest «Litsentsintorg». Tehti 
valik töödest, mis pakuksid rahvus
vahelist huvi. Enim tähelepanu 
leidsid TRÜ autorite V. Pällini ja 
T. Sullingu röntgen-kontrastaine 
saamise meetod, TRÜ ja EPA tea
durite koostöös valminud rakis kar- 
tulikoristustöödeks. Litsentside 
müügiks on eelnevalt nõutav nen
de kasutamine praktikas. Et TRÜ-I 
vastav materiaaltehniline baas on 
puudulik, alustati 17. aprillil läbi
rääkimisi Tartu Aparaaditehasega.

Kokkuvõttes läks näitus igati 
korda. Järgmine kord kohtutakse 
kahe aas ta  pärast.

AIM ARJUGASTE

Kas «Salong 80»
A: Vanas kohvikus panid noored  

oma tööd vä lja *
B: Seinad on jah kirjuks m uutunud.
A: Pole ka ime, sest paletis peitub  

palju värve.
B: Neid kasutatakse ohtralt, iseasi 

kuidas kellegi koloriiditunne on.
A: N äiteks üksainus L. Liivat-M a- 

karova töö võlub ju s t värvide si
sendusjõu poolest.

В : Tema on siin ka üks väheseid  
väljakujunenud kunstn ikke  ja  
särab üle teiste.

A: Ehk annab tem aga võrrelda Ka
sem aad ja Tegovat?

B: Kasemaa ja Liiv at-M akarov а 
m oodustavad om aette grupi — 
edastavad abstraheeritud kujut- 
luslaadi. M õlemal on välja ku 
junenud isikupärane stiil. Tego- 
va näib sam as otsivam ana, ek
lektilisem ana või lihtsam alt: ta 
pole veel õieti välja kujunenud.

A: Tegova m ulle siiski meeldib. 
A rvan  ka, et L iivat-M akarova ja 
Kasemaa filosoofilised kon tsep t

sioonid ühtivad, ku ig i teine lan
geb sürrealistlikesse ku jund ites
se, esimene aga leiab teem at 
reaalsest maailmast.

B: Kas öelda «filosoofilised ko n t
septsioonid» pole pretensiooni
kas? Tunda annavad ühe lüüri
line naiselikkus ja teise karm  
ning jõuline m ehelikkus. V. Seed- 
re kom positsioonide suguseid  
töid on tehtud juba aastaküm 
neid, kuid praeguse slaidimaali 
buum i ajal m õjuvad need meel
div-värskena. Vähemalt L iivat- 
M akarova ja  Kasemaa maale 
pean näituse tugevam aiks.

A: Seaksin  Seedre tööd slaidistide- 
ga ühele pulgale, nii üks kui 
teine ei hiilga väljendusoskuse  
ja  m õttetiheduse poolest, neid  
iseloom ustab rohmakus.

B: E t slaidim aaliga osatakse end  
põnevalt väljendada tõendavad  
m itm ed Tallinna noored (E lken, 
Polli, Pedanik jt.) . Vaatamata  
ülikoolilinnale ei paista tartlas
test küll vaim sust kiirgavat.

A: Kilk lihtsalt demonstreerib en-

1940. aastate kunst
K unst on iga sajandi, küm nendi 

esteetiliste vaadete edasiandja, te
mas peegeldub rahva elu ja üldine 
vaim sus, ta annab (tahes või tah t
m ata) oma hinnangu vastavatele  
ajalooetappidele. A jastu  edusam 
m ud, iseärasused n ing väärnähtu- 
sed kajastuvad ka lõuendil. Maali- 
kunstk i on teatud määral propa- 
gandakunst.

Varem olin 40. aastate kunsti 
vaid albumis ja raam atutes s ilm it
senud. E t oleksin seda kusagil näi
tusesaalides näinud, ei meenu. 
M eelde polnud jäänud neist vähes
test kokkupuudetest eriti palju. See 
pärast oli 40. aastate kunst mulle 
avastuseks. K ujutasin ette, et välja
panekus dom ineerivad ülesehitustöö, 
loosungid ja rindevõitlejate port
reed. Vastupidi, enim oli väljas ha
rilikust harilikumaid linnavaateid ja 
natüürm orte. Loom ulikult rippus

seintel maale, m is k iskusid  vägisi 
naerule, kuid näitusele nem ad üld
m uljet ei andnud. Peab lihtsalt 
m õistm a tolle aja kunsti situatsioo
ni. õ n n eks ei m indud meil äärm us
teni, trafaretsus ja võltspaatos jäid  
eesti kunstile  üldjoontes võõraks. 
Ometi nähtub, et hoolimata tollas
test esteetiliste tõekspidam iste ran
gest järgim isest loodi teoseid, m is 
panevad end praegugi vaatama, 
paeludes eelkõige inim likkuse ja lü
rismi, ku ju ta tavasse sisseelamisega. 
N eist õhkub teotahet, mida meie 
praegusest ku n stis t ei leia m itte  
alati.

40. aastatel toim us eesti maali 
ümbersünd. Eelmisel küm nendil 
taas elu jõusse tõusnud realism  k in 
nistus nüüd lõplikult. Sam al a :al 
jäid paljud vanem a põlve m eistrid  
truuks vanale pallaslikule käsitlus
laadile, idüllilisele ja läbipaistvale.

nast, tahab näidata, et ta on. 
Maalis «Raudtee» torkavad sil
ma sarnasused Elkeniga. E i en
nustaks selle löö järgi uut väl
jendusviisi, pigem  võiks seda pi
dada katsetuseks. Tekib tunne, 
et Kilk maalib palju, pööramata  
tähelepanu vo-m ile ja sisule. 
Sam a võib öelda Kruusam äe  
inirigeercoate piltide kohta: tühi 
sisu, hiilgav kest. Võrreldes 
Tartut ja Tallinnat paistab sil
ma esimese vaim ne passiivsus: 
tehakse küll tööd, kuid kas m itte  
ainult bravüuritsem ise pärast.

B: Usun, et Kilk peaks oskam a  
nüüd juba end kujutada ilma 
diapositiivi abita. O otaks nende  
kirevate suurteoste ( m õõtm ete  
poolest m uidugi) juurde m idagi 
uut.
Tehniline nõrkus rikub näiteks
A. Paabu «Vanamehe».
Kasemaa mõju all oleval V. So- 
val näen päris huvitavat m aa
ilmanägem ist.

A: M ärkim ata iäänud autorid ei 
vääri vist üldse tähelepanu. A i
nuüksi tehniline tase ütleb kõik.

N em ad m õjuvadki näitusel kõige  
süm paatsematena. ]. Vahtra « Väi- 
rnela maastik» on üks paremaid näi
teid sellest, kuidas kunstn ik  väheste  
toonidega teeb elavaks oma kodu
maa looduse, saavutades imelise 
värv.harmoonia. .1. Greenbergi port
reede välise sillerdava kesta all pei
dab end iga tsus пакета Iärele. Ühe
aegselt võib väljapanekut pidada  
kunstinäituse knrval ka a aloonäitu- 
seks, sest kunstn ike töödes on ka
ja stu st leidnud sõ :ajärgne rahua!a 
töö (Adam son-E ric, E. Kits, 
E. Okas. R. Uut maa). Sam uti pole 
puudutam ata <äänud vaba aja veet
mise teerra. mida esindavad E. Kõk
si toredad dekn-aH ivsed kohvikupil- 
did ja A. Vabbe värvi k'i Ilased m aa
lid. A. Kongo agulim aalid on tra
ditsioonilised ui sl sellist oleme 
agulis harjunud nägema: pruuni- 
kashallide m ada'afe ma ade korst
natest tõuseb tarva ponle lõppematu  
su itsvvnrg , lõhi kerge uduvine pais
tab väike . . .  N Kam m itsa «Kartuli
kooriga» väljenduslaad on napp, põ-

Ehk on kunstn ik  tahtnud ku ju 
tada üm britsevat reaalsust filo 
soofilises kontekstis, kuid kas 
väike kunstiline haridus või kii
rustam ine pole lasknud m õttel 
teostuda.

B: D iletantism  on praeguses situa t
sioonis paratamatu, sest profes
sionaale osaleb vähe, m itm ed  
esinejad on üliõpilased. Tundub, 
et üles riputati kevadnäitusel 
ukse taha jäänu. Nõrk teostus
lik kü lg  m uutub sellest vaban
davaks ja meie püüdsim e lati 
vist liiga kõrgele seada, kuig i 
reklaami tekst oli paljulubav. 
H äirivam  on hoopis see, et ena
mik siinsetest kunstn ikest ei 
suuda kanda vaim sust. Uut 
«N oor-Eestit», «Pallast» ega  
« Visareid» küll ei paista. 
Andesta tagu  m ulle need lih t
vaataja muremõtted. Ä kki tões* 
tab keegi vastupidist?

A: Ootame!
M õtteid vahetasid H A R R Y  

LIIV R A N D  ia M A R T  .
KALM .

* Näitus oli üleval 21. aprillini.

hiliseks osutub valguse-varju mäng, 
mille abil kunstn ik  loob pildi ini
m esi ahistavast ajast. «M aastikus 
aovalgel» pole jä lgeg i eelmise töö 
m urelikust alatoonist, ku ju ta tud  on 
lihtsat, peaaegu ilm etut m aastikku, 
millele kuu kollane värv lisab sala
pärasust ja soojust.

Ma ei ole nõus näituse resümee
ga, m is leiab Suure Isam aasõja ajal 
Eestisse jäänud kunstn ike loom in
gus ainult nukrusega segatud pes
sim ism i. Kõike seda näeb ka pärast 
sõda tagasitu lnud m eistrite m aali
del. Sõda oli sõda, kunstn ikud  nii 
siin- kui sealpool rindejoont on ku 
ju tanud  igaüks oma meeleolu vasta
valt olukorrale. Tähtsaim  on, et 
kunst ei hääbunud, et tööd tehti 
edasi. Eesti m aalikunst täienes üha 
uute teostega, m illest m itm ed on 
kunstik lassikaks m uutunud.

* Näitus 1940. aastate kunstist on 
avatud Tartu Kunstimuuseumis.

H A R R Y  L IIV R A N D

M A IAK TUSELE
koguneme kolmapäeval, 30. aprillil 
kl. 14 aulasse.

RONGKÄIGUKS
koguneme 1. mail kl. 11.45 Akadee
mia tänavale.

Suve! Käärikule
Sel suvel korraldab ametiühingu

komitee 18. juulist 31. juulini Kää
rikul tervistava puhkelaagri, mis 
komplekteeritakse neist üliõpilas
test, keda arstid ei luba ehitustele,, 
ja neist, kes ei oska ujuda. Nõrga 
tervisega tudengid pöördugu aval
dusega ametiühingukomiteesse 
1. juunini, ujuma õppijad kehalise 
kasvatuse ja spordi kateedrisse Ga
garini t. 1.

Ametiühingukomitee

Kokkuvõtted tehtud
Nüüdseks on selgunud lõplik pa— 

remusjärjestus naisvõimlemises:
1) filoloogiateaduskond 340 p.,,
2) arstit. 327, 3) majandust. 173,. 
4) bioloogia-geograafiat.  127, 5) 
ajaloot. 115, 6) matemaatikat. 112.. 
Võimlemise järel tehti kokkuvõtteid 
spartakiaadivõistlustest.  P arem us
järjestuses olulisi muutusi ei toi
munud, esikolmik säili tas kohad. 
Spartakiaad jõuab- lõpusirgele. P i
damata on veel laskmine, laua
tennis ja kergejõustik. Allpool too
me ära momendiseisu: 1) bioloo
gia-geograafiat. 143 p., 2) filoloo
giat. 122, 3) majandust. 111, 4) 
matemaatikat. 95, 5) arstit.  94, 6) 
KKT II 91, 7) KKT III 84, 8) töö
tajad 83, 9) spordimed. 77, 10) 
õigust. 75, 11) fiiüsika-keemiat. 68,, 
!2) KKT IV 60, 13) žurnalistikaos. 
54, 14) KKT I 44, 15) ajaloot. 28 p.

Kümme parim at
16. aprillil jõudis lõpule NLKP 

ajaloo kateedri korraldatud esma
kursuslaste ainekonkurss, mis oli 
pühendatud V. I. Lenini 110. sünni
aastapäevale ja Eesti NSV 40. aas
tapäevale. Konkurss toimus kahes 
voorus. Esimesel etapil märtsi tei
sel poolel selgitati välja teaduskon
dade kolm parimat, kes pääsesid 
teise vooru. Edukas esinemine eel
das V. I. Lehini revolutsiooniteoo- 
ria ja Eesti NSV 1940—1941. aas
ta materjalide head tundmist. Tei
ses voorus osales 27 üliõpilast. 
Nüüd on parimad ainetundjad sel
gunud. Ka seekord jätkas arstitea
duskond varasemate konkursside 
traditsioone, näidates ühtlaselt häid 
teadmisi nii esimesel kui teisel eta
pil. Oodatust tagasihoidlikumaks 
jäi ajaloolaste ja filoloogide esine
mine.

Oliõpilaste paremusjärjestus sai sel
line:

1.—2. Andres Mesila, Leena Nagla 
(arslit.)

3. Peeter Peil (arstit.)
4. Marika Jõesaar (õigust.)
5. Monika Talli (matemaatikat.)
6. Küllike Haavasalu (õigust.)
7. Merike Innos (matemaatikat.)
8. Jaanis Kasesalu (bioloogia-geograa

fiat.)
9. Anu Lepland (bioloogia-geograa

fiat.)
10. Kaido Ehasoo (õigust.)

Kogu võistkonna keskmine tule
mus võimaldas välja selgitada ka 
parimad teaduskonnad. Nendeks on 
arsti-, õigus-, matemaatika-, bioloo- 
gia-geograafia- ja majandusteadus
kond.

Parimad üliõpilased ja neid ju
hendanud õppejõud on esitatud au
tasustamiseks.

HANS DSISS, 
konkursikomisjoni esimees

Tudengibussis õlut ei müüda,
küll aga tegi ta 6. aprillil oma esi
mese sõidu Tartust Tallinna. Pile
teid müü i eelmüügist tudengeile
14 (42-st). Ülejäänud lasti ii!d- 
müüki. Kahjuks järgnevatel näda
latel söit'ate arv vähenes. Suuresti 
oleme siin meie, korraldajad, ise 
süüdi, sest täiendavat informatsioo
ni ei avaldanud ja avaldatulgi oli 
mitu viga sees.

Nüüd on peahoonesse ja ühisela- 
muisse bussipargi töötajad pannud 
välja kuulutused:

«Kasutage soodsat võimalust sõi
duks Tallinna ja tagasi.

Väljumine:

Tartust laupäeva! kl. 14.40, 
Tallinnast pühapäeva! kl. 19.45. 

Edasi-tagasipilet maksab 4.10.
Tartu ATP» 

Lisaks veef niipalju, et pileteid 
müüakse eelmüügikassast iga päev 
nädal aega ette. kuid ainult üli
õpilaspileti ettenäitamisel.

15. maist tuleb teatavasti täispilet 
osta, ka tudengite kojusõiduajad 
muutuvad eksamisessiooni tõttu. 
Seepärast teeb tudengibuss viimase 
sõidu laupäeval, 10. mail, tagasi tu
leb pühapäeval, 11. mail.

Tudengibuss läheb uuesti käiku 
sügisel. Peaproov on tehtud, edas
pidi katsume kõigest täpselt ja õi
gel ajal teada anda.

Nurinat oli kuulda Tartust välja
sõidu aja kohta (kl. 14.40). Osa 
üliõpilasi sõidab ära juba reedel või 
laupäeva hommikul, kuf peaksid 
veel loenguil olema. On selge, et 
tudengibuss ei saa soodustada õp
petöölt puudumist. Kella 14.40-ks 
on loengud enamasti lõppenud. 
Kõne alla võib edaspidi tulla vaid 
pool tundi varasem väljasõit. Sügi
sel püüame midagi ette võtta ka 
paremaks pühade-eelseks kojupää- 
semiseks, mil alati raske pileteid 
saada. Seniks head sõitu ja iätku 
sügisel. MARGUS METS

Följetonikonkurss 
0. Lutsu 
mälestuseks

O. Lutsu ma'amuuseum kuulutab’ 
välja följetonikonkursi O. Lutsu 
mälestuseks ning läheneva Tartu? 
950. aastapäeva puhul. Kirjutame 
följetoni või veste O. Lutsu eesku
jul eelkõige Tartu linna probleemi
dest.

Premeerimiseks on ette nähtud 
100 rbl., mis jaotatakse järgmiselt:
I preemia — 50 rbl.; II preemia —  
30 rbl.; III preemia — 20 rbl. Z ü- 
riil on õigus vastavalt esitatud töö
de tasemele preemiaid ümber jao
tada.

Osa võivad võtta kõik TRÜ stat
sionaarsed ja mittestatsionaarsed 
üliõpilased (kaasa arvatud need, 
kes astuvad ülikooli 1980. aasta sü" 
gisel). Tööd tuleb varustada mär
gusõnaga ning pealkirjaga «Följe
tonikonkurss O. Lutsu mälestu
seks», lisada suletud ümbrikus au
tori nimi, teaduskond, kursus ja 
elukoht ning saata või tuua hilje
malt I. oktoobriks 1980 O. Lutsu 
majamuuseumi (Riia 38).

Järgmine «TRÜ» ilmub neljapäeval,..
8 . mail.

Toimetaja V. SOOTAK

«TR U »
Ajalehe «TR0» toimetuse aadress: 202400 Tartu. ÜHkoolf t. 18. TRO. ruum 302 '«•' « 1-21 253. Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. Tartu Olikooli 17/19. III. Üksiknumbri hind 2 kop- 
Tellim. nr. 1793. MB-01522.

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тартуский государственный университет:»). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ и профкома Тартуского государственного университета, г. Тарту*.
Эстонской ССР.
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HOMME, 9. MAIL ON  
V Õ I D U P Ü H A

TEEL VÕIDULE
«Minu sõjatee algas laeval Sõrve 

sääre lähedal sõja puhkemise päe
val,» meenutab rektor professor 
ARNOLD KOOP, «ja lõppes 9. mail 
hospidalis. Just võidupäeval kirju
tati mind haiglast välja.»

Kas nägite, kuidas Sõrve säärel 
viimane sakslane merre taganes?

Seda viimast lõppu nägin ma 
tõesti. Lahingud olid ägedad ja  
kaotusi oli nii palju, et psühholoo
giline seisund o l i . . .  kaaluta  olek. 
Esimesel hetkel ei tundnud midagi. 
Ei osanud läbi tunda ja  mõtestada 
kõike, mis oli toimunud. Aga üldi
ne kergendustunne mõistagi oli.

Me võtsime vangi veel viimase 
sakslase (ei oska just täpselt öelda, 
kas see päris viimane oli), kes t a 
ganes merre ja viimase padrunini 
alla ei andnud. Aga kui viimane 
padrun oli ära  kulutatud, siis tull* 
ta välja, hakkas nutma ja näitama, 
kui palju tal väikesi lapsi on, et 
me talle halastaksime . . .

Millest oleneb inimese saatus sõja 
ajal?

See on huvitav küsimus, kuid sel
lele on raske vastata. On olnud 
kümneid juhtumeid, kus olen ellu 
jäänud seletamatu juhuse tõttu. On 
mingisugune seesmine hääl või 
enesekaitseinstinkt või a la teadvus
lik orienteerumisvõime, mis seda 
tajub.

Blokaadi ajal läksin parajasti  
mööda tänavat. Järsku pöörasin 
paremale ja vaevalt jõudsin seda 
teha, kui tuli o tsetabamus sinna, 
kuhu pidin enne pööramist mine
ma. Mul ei olnud mitte mingisu
gust praktil ist va jadust paremale 
pöörata . . .

Blokaad. . .
Blokaad oli sedavõrd kohutav, et 

praegu viirastub see painajaliku 
unenäona. Kas see tõesti võis olla 
tõelisus? Aga ta oli. Kui praegu 
rääkida ka kõige tagasihoidlikuma
test asjadest,  mis toimusid, tu n 
dub endalegi, et liialdad. Niivõrd 
ebaloomulik oli see kõik. Pakane. 
Nälg. Iga veerand tunni tagan t  
pommitamine. Selle pommirahe all 
lapsed, raugad, naised . . . ,  kes pi
dasid katustel tulevalvet, pildusid 
alla lõhkemata mürske ja kustu ta
sid süiitepomme. Ja  surm, surm 
igal sammul. Inimesed surid mitte 
ainult pommide all, vaid ka näljast, 
külmast, kurnatusest. Tänini on 
silme ees pilt — tulime kolmekesi 
sadam ast (kolmekesi seepärast,  et 
saaksime üksteist hoiatada, kui 
külm näo või kõrvalesta valgeks 
on võtnud): vastu tuigub poisike, 
kes külmast ja nõrkusest on kao ta
nud hääle. Ta sosistab: «Onukesed, 
kulla onukesed, võtke mind kaasa, 
ma suren . . . » ja  kukub. Tõstsime ta 
püsti, ütlesime: «Oled ju mees . . .  
pead olema tugev . . . »  See hääl kos
tab mul kõrvus vist elu lõpuni.

Ometi linn elas — töötasid teha
sed ja  ettevõtted. Purus ta tud  hoo
ned taas ta t i  ja  töö jätkus, mis sel
lest, et puudus katus või palgid 
toetasid seina. Ja  selleta poleks 
blokaadipilt täielik. Kõige kiuste 
valitses linnas kord ja distsipliin, 
seltsimehelikkus ja ausus. See ko
husetunne ja veendumuse jõud oma 
ürituse õigsusse tundub lausa üli

inimlikuna. Iga blokaadipäev oli 
kangelastegu, kuid blokaad kestis 
ju mitu aastat.

Millised on need üle- ja läbiela
mised, mis tulevad ette üksnes sõja 
ajal?

Pidev surma nägemine. Tapetud, 
tükkideks kisutud inimeste ja  üldse 
hävingu hirmus pilt. Pidevalt vari
seb miski kokku. Oigavad inime
sed . . .  See kestis mitu aastat.  Sõda 
tähendab koleduste ülimat mõelda
vat kontsentratsiooni.

Inimene on piirsituatsioonis. Ta 
on pidevalt surma ja elu vahel. Me 
olime muidugi veendunud, et õnn 
on meie poolel. Aga et me ise sel
lest põrgust elusana välja tuleme, 
seda me ka ei uskunud . . .

Pole kerge tunnistada surma pa
ratamatuseks, kui sa oled 19-aas- 
tane.

Kuidas Te mõtlesite sõja ajal ra
hust?

Rahu ja võit olid meie selged 
eesmärgid. Kuid rahu oli ka unis
tus. Teadsime, et selleni on j ä ä 
nud käia veel pikk ja  ohvriterohke 
tee. Blokaadi lõppu — see oli j a a 
nuar 1944 — oli mul võimalik näha 
admiraliteedihoone- tipust.

Ühel päeval jäf kõik äkki vaik
seks. Psühholoogiliselt raskesti t a 
lu tav surmavaikus pärast kolm a a s 
ta t  kestnud lakkamatut müra. 
Trammid käisid harva, nii et nen
de kolinat ka ei olnud. Nii oli päe
val.

Aga õhtul algas tulevärk. Kõik 
kahurid, kõik laevad ja käsirelvad, 
’niipalju kui selles soomusega ümb
ritsetud linnas relvi olit ei tu lis ta
nud enam mitte kuule ja mürske, 
vaid rakette. Linn oli valge. Ini
mesed all paistsid nagu sipelgad, 
nad suudlesid ja kallistasid ja hüp
pasid ja . . .  see oli lausa kirjelda
matu pilt. See on mul veel tänini 
silme ees.

Mis ajani annavad Teise maail
masõja tagajärjed endast tunda?

Ma arvan, et väliselt kaovad nad 
kiiresti: munder võetakse seljast ja 
tekivad uued rahuaegsed harjum u
sed. Aga inimene, kes on olnud sõ
jas, ei vabane seesmiselt sellest ku
nagi. Praegu me vestleme teiega ja 
mälestused elavnevad, nagu olnuks 
kõik alles eile. Me vist ei suuda 
iialgi hinnata, mis läks inimkonna
le maksma see sõda. Kuivõrd õnne
likumalt, rikkalikumalt, küllusliku
malt me elaksime, polnuks neid pu
rustusi ja  ohvreid!

Meil räägitakse sõjast ja sõja- 
sangaritest sageli. Kuivõrd kõnel
dakse Teisest maailmasõjast kapi
talimaades?

Neil kahjuks märksa vähem. Näi
teks film «Unknown War» («Tund
matu sõda»), mida just ka Norras 
näidati,  (10 seeriat, ma ei tea, mis 
välja oli jäetud),  tundub praegu
sele kesk- ja väikekodanlusele kur
ja m uinasju tuna . . .

On inimesi, kes õpivad ilusasti 
ära marksismi-leninismi. õpivad 
ära. Aga inimese seesmine s truk
tuur, so tsiaalpsühholoogiline s truk
tuur on hoopis teine. Ja  siit tulebki 
vastuolu sõnade ja tegude vahel. 
Kuidas teha inimese so ts ia a lp sü h 
holoogiline «põld» vastuvõtlikuks 
mingitele ideedele, kui seda «põl
du» harib pidevalt ja traditsiooni
liselt kodanlik elulaad ja propa
ganda?

Hiljuti esindasite NSV Liidu par- 
lamendigruppi Parlamentidevahelise 
Liidu kevadsessioonil Oslos. Kui
das rahvusvahelise elu probleemide 
lahendamine käis?

Oslos töötasin ma 1. komisjonis.
1. komisjon tegeles poliitiliste kü
simustega, rahvusvahelise julgeole
ku ja desarmeerimisega.

Ma ütleksin ühte: seal ei aidanud 
paraku alati ei argumendid ega võit 
dialoogis, vestluses. Ameerika de- 
legaat näiteks võtab paberi, läheb 
Senegali delegaadi juurde,,  annab

sellele paberi ' kätte, koputab õlale 
ja sellepeale tõstab Senegali dele- 
g aa t  käe ja ründab meid Afganis
tani sündmuste puhul; siis vaatab 
Inglise delegaadi otsa ja teeb gri
massi; «Mispärast sa vaikid?». Nii 
see käis. Mul tuli esineda redakt- 
sioonikomisjonis 5—6 korda. Küsi
sin, miks Afganistani sündmusest 
püütakse teha ainukest probleemi 
maailmas, aga miks moonutavad 
mõned Lääne ringkonnad Iraani kü
simust, Iisraeli okupatsiooniga seo
tut, mis juba aastaid kestab ja jä t 
kub, miks tahetakse maha vaikida 
Lõuna-Aafrikas toimuv või 600 
keskmise raadiusega raketi pa igu
tamine Euroopasse . . .  Aga siiski 
olid kõik punktid, välja arvatud 
kaks, mis olid seotud Afganistani- 
ga, meile vastuvõetavad ja  meie 
aktiivse tegevuse tõttu ka otsuse 
projekti sisse lülitatud.

See on ametlik pool. Aga paljud 
delegaadid,, kes hääletasid meie 
vastu, tulid bankettidel, vastuvõt
tudel meie. juurde, peaaegu vaban
dasid, kritiseerisid Carterit, nime
tasid nonsensiks olümpia boikotee
r im i s t . . .  Seega vastuolu ametliku 
poliitika ja  mitmete seda teostavate 
poliitikute südametunnistuse ja 
veendumuste vahel.

Kuidas hinnata rahvusvahelist 
olukorda praegu?

Üks on selge: pingelõdvendusele 
on antud tõsine hoop. Olukord on 
pinev. Ega siin midagi ootamatut 
polnud. Küsimus on lihtne. Rahu, 
kogu demokraatia leer on tugevne
nud. Selline kooseksisteerimine pole 
aga imperialismi agressiivsetele 
jõududele kasulik. Järelikult on 
vaja muuta pingelõdvendus rahvus
vaheliseks pingeks. Ja  on vaja lei
da ajend.

Rahulik kooseksisteerimine ei t ä 
henda pidevat tasast  teed, siin käib 
pidev võitlus rahu ja agressiivsete 
jõudude vahel. Kogu progressiivse 
inimkonna seisukoht on selline — 
rahujõudude ja pingelõdvenduse 
hävitamine ei ole võimalik. Inim
kond on astunud pingelõdvenduse 
üllale teele, millel on vaenlasi, pa- 
hasoovijaid. Kuid ma arvan, et 
inimkond, kes on tundnud sõjako
ledusi, kes tunneb rahuliku ülesehi
tustöö õnne, oskab seda kaitsta ta* 
gurlike jõudude püüete vastu v ää 
rata  para tam atu t ajaloo käiku. See 
kõik pole lihtne, kuid üllas ees
märk väärib meie võitlust.

Küsis MAARJA PÄRL

Tavaliselt on võidupüha soovi- 
kontserdis ikka lauldud sõduritest, 
nende rasketest päevadest, iga tsus
test ja . . .  surmast. Mõtleme siia 
juurde ema ohkamise: «Kas poleks 
õigem natuke kergemat meelelahu
tust pakkuda? On nad ju niigi oma 
nooruspäevi süngete mõtetega tä i t
nud.»

Samuti mõtleb ehk enamik meist, 
naisterahvastest,  tah tm ata  näha- 
kuuldagi elu tapmisest. Ometi sai 
juba algkoolis selgeks, mille jaoks 
tuleks minevikku mäletada.

Vene kirjanduse kateedri profes
sor JURI LOTMAN raputab pead, 
kui olen välja öelnud oma a rusaa
mise sõjast.

«Rindel on kõik palju lihtsam. 
Meiegi olime noored, alles koolipin
gist välja astunud, n ing meilgi oli 
vahel lõbusaid tunde. Üheskoos on 
alati kergem, kes meist seda ei 
teaks.

Sõjast on väga raske kõnelda, 
sest kõigil neil, kes pole sõjas ol
nud, on temast selge ettekujutus. 
Kõnelejail, kes olid sõjas, selget et
tekujutust pole. Selleks on tarvis 
teatud vahemaad. Meie põlvkond 
nägi sõda liiga lähedalt.

Nii nagu üks inimene erineb tei
sest, nii on ka sõda igale inimesele 
isesugune. Mina mäletan sõda suur
tükiväelasena. Armeesse kutsuti 
mind Leningradi ülikooli II kursu

selt 1940. aastal. Olin sõdimiseks 
psühholoogiliselt valmistunud, saa 
nud mingid kogemused. Võitlesin 
1941—44 Lõunarindel, alles 1944— 
45 sattusin  põhja poole — Eestisse, 
Poolasse, siis Saksamaale. See kõik 
on oluline: suurtükiväes on sõda 
teistsugune kui jalaväes, igal pool
— metsas, stepis, soos on see oma
moodi. Erinev oli sõda ka aastati : 
1941, 1942, 1943, 1944. Ühel aas
tal on kõige hirmsam külm, teisel 
tankid, kolmandal sääsed ja pikee- 
rivad lennukid . . .  Raskused on eri
nevad. Ühesugune on sõda vaid 
selle poolest, et raskusi on alati 
mõõtmatult palju. Neist üle saada 
aitab üksnes oma tahe, visadus, 
hing.

Jus t  viimased päevad kujunesid 
eriti raskeiks. Järsult kasvas lange
nute hulk. Muidugi teadsime, et võit 
enam kaugel ei ole ning rahuootus 
kasvas. 6. mail saigi see meie jaoks 
närvesööv töö läbi. Olime Elbe 
ääres.»

Uurisin, milline soov tal siis sü
dames pakitses.

«Tahtsime kõik kohutavalt m a 
gada.»

Muidugi, enne taas tam ist tuli 
ometi jõudu varuda, koristamaks 
miljonid varemed ja leevendamaks 
aina kasvava optimismiga läbiela
tud mälestusi. Sedasi keeras endi
ne raskesuurtükiväe 438. kaardi- 
väebrigaadi vanemseersant ähmase 
pildi minu silme ees teravamaks.

Mulle lipsavad suhu sõnad «tä-

ILMAR ANVELDI joonistus
napäeva noored». Kuidas on lood 
ükskõiksusega, kui tema meenutusi 
kuulatakse?

«Ei ole erinevust sõjaveteranide 
ja tänapäeva noorte vahel — on 
inimesed, kes mõistavad üksteist. 
Järelikult pole «tänapäeva» noored 
rohkem ükskõiksed endast eakama
te vastu, kui meie omal ajal. Üks
kõiksust sisendavad just liigsuured 
sõnad.»

Professor Lotman ei armasta paa
tosega rääkida, pigem juba vaikib. 
Lihtsalt ja otsekoheselt suudab ta 
ka mu stamplikud ettekujutused sõ
jas t  omale kohale seada.

Lõpetuseks?
«Meie, kes me läksime sõtta 18- 

aastaste poisikestena, saime peagi 
täiskasvanuiks. Enam ei vihjatud 
meie noorusele, kogenematusele. 
Meie vastu tus kasvas, kasvas aga 
ka meie vabadus, iseseisvus. Eeslii
nil olija saab sõjas ühtaegu vas tu 
tavaks ja iseseisvaks. Loodan, et 
tänastel lugejatel ei tule kunagi sõ
dida. Kui seda tulebki teha, hoidke 
eesliinile lähemale. Kes pole seal 
olnud, ei usu mind, sest langenuid 
on eespool rohkem. Sõdida saab 
aga vaid siis, kui usud seda, mille 
eest võitled.

Mainiksin ka, et tean T artu t vei
dike juba sõja ajast.  Nimelt suu
nati meid siitkaudu põhja poole. 
Siis ei osanud küll arvata, millist 
osa hakkab siinne väike linn mu 
elus määrama.»

ANU PALLAS

Autasustamisi Rektori käskkiri
Viljaka teadusliku ja pedagoogi

lise tegevuse ning aktiivse osavõtu 
eest ühiskondlikust elust ja seoses 
Nõukogude teaduse päevaga auta- 
sustasid ENSV Ministrite Nõukogu 
ja ENSV Ametiühingute Nõukogu 
oma a u k i r j a d e g a  filosoofia- 
kateedri dotsenti, filosoofiakandi
daat PAUL KENKMANNI ja spor
dimeditsiini ja ravikehakultuuri ka
teedri prof. meditsiinidoktor Aili 
PAJUT.

Aktiivse töö eest meie ajalehe 
toimetuses avaldas rektor ajakir
janduse päeva puhul kiitust üliõpi
lastele MARGUS METSALE, REIN 
SIKULE, TÕNU PEETS1LE, HAR
RY LIIVRANNALE, RIINA MAA- 
SINGULE ning ühiskondlikele kee
letoimetajatele õppejõududele dots. 
REET KÄSIKULE, vanemõpetajaile 
ASTA VESKILE ja JÜRI VALGE
LE, kino-fotolaboratooriumi juhata
jale EDUARD SAKILE ja selle en
disele töötajale JÜRI LAANELE 

(Järg  4. lk.)



Juubelidialoog dotsent Jaan Reinetiga
8. mail saab 75-seks aeroionisat- 

siooni ja  elektroaerosoolide labora
tooriumi (AEL) geofüüsikalist^ 
vaatluste sektori juhataja, kauaaeg
ne TRU õppejõud ja teadusemees, 
AEL-i üks asutajaid ja selle esime
ne juhataja, Eesti NSV teeneline 
leiutaja dots. Jaan  Reinet.

Sel puhul esitasin juubilarile mõ
ned küsimused.

Kus asus labor, milles panite 
aluse oma aeroionisatsioonialastele 
uurimustele?

Mingisugust laborit ei olnud ole
mas. Atmosfääriionisatsiooni uuri
mise aparaate, mida hakkasin 
konstrueerima, oli füüsika kateedri 
juha ta ja  dots. A. Mitt lubanud pai
galdada  kateedri raamatukogus 
TRU peahoone parema tiiva II kor
rusel ühte aknaalusesse ja raama- 
tukappide rivi ning seina vahelisele 
pindalale (umbes 6 m2). Sinna ase
tasime õppetöökojas 1950. aastal 
valmistatud atmosfääri ioonide 
loenduri — spektromeetri, mille 
kondensaatorisse imeti aknaruudu 
avausse ehitatud välisõhukanalist 
uuritavat õhku.

Kes alustasid Teiega samal ajal 
teadustööd?

Samal ajal alustas üldfüüsika ka
teedri assistent Hugo Marran, kes 
oli erakordselt töökas ja tubli.

Kas Teil oli uurimistööl abiks 
mõni laborant?

Laborante oli kateedris niivõrd

vähe, et neid ei piisanud isegi õp
petöö abistamiseks, rääkimata  veel 
teaduslikust uurimistööst.

Kuidas suutsite suure õppetöö 
koormuse kõrval teha veel selliseid 
ulatuslikke uurimusi, mis kestsid 
pidevalt aasta  läbi (1951. a.) ja  mis 
on jäänud tänapäevani kõige põh
jalikumaks uurimistööks atmosfääri 
ionisatsiooni alal, mida tsiteeritak
se praegugi veel kõige uuemates 
monograafiates?

Elasime 1951. aastal assistent
H. M arran iga  peahoones füüsika 
kateedri raam atukogu ruumis, sest 
visuaalsed vaatlused kestsid aasta  
läbi igal nädalal (ühel päeval 24, 
kahel päeval 8 ja  4 päeval 4 tundi) 
nii päeval kui ööl. Aasta jooksul te
gime 25 000 aeroioonide kontsent
ratsiooni visuaalset mõõtmist.

Kas Teie siis vaatlusaastal üldse 
ei puhanud?

Ei. Suvel kuumaga oli väga mõ
nus tegutseda peahoone kiviste ja 
jahedate seinte vahel.

Miks tuntakse tänapäeval veel 
suurt huvi ühe teise Teie uurimis
töö vastu — «Kergete ioonide tihe
duse karakteristikuid», mis ilmus 
eesti keeles ajakirjas «Loodus ja 
Matemaatika» nr. 1, 1959, lk. 93— 
122?

Selles on põhjalikult rea aastate  
(1952— 1955) vältel uuritud kerge
te ioonide karakteristikute muutusi 
välisõhus, mida teised uurijad nii

pika aja jooksul pole teostanud. 
Töö on nüüd prantsuse ja inglise 
teadlaste palvel tõlgitud inglise 
keelde ja lähemal ajal saadan  selle 
avaldamiseks ajakirjale «Internatio
nal Journal of Biometeorology».

Teie olete praegu NSV Liidu MN 
Teaduse ja Tehnika Riiklikus Ko
mitees kahe teadusnõukogu liige. 
Kas Teie töid on ka rahvusvaheli
selt tunnustatud?

1958. aastal valiti mind Rahvus
vahelise Biometeoroloogia Teadus
liku Ühingu tegevliikmeks esimese 
Nõukogude Liidu teadlasena. P rae 
gu on sinna valitud juba kolm Nõu
kogude Liidu teadlast. 1975. aastal 
valiti mind ka Ameerika Meditsii
nilise Klimatoloogia Instituudi au 
liikmeks. Olen praegu mainitud 
instituudi ainuke auliige.

Mida kavatsete lähemal ajal 
AEL-i geofüüsikaliste vaatluste sek
tori juha ta jana  aeroionisatsiooni 
mõõtmiste ja  mõõteaparaatide 
konstrueerimise alal veel korda 
saata?

Sooviksin olla abiks oma noor
tele kolleegidele ühe uue diferent
siaalse loenduri konstrueerimisel ja 
valmistamisel, et sellega alustada 
atmosfääriionisatsiooni uurimisi 
veel kord Tartus, Pärnu  kuurordis 
ning Kohtla-Järve tööstuspiirkon
nas.

Kui palju on Teil olnud õpilasi?

Kümmekond. Neist mitmed töö ta 

vad praegu ENSV Teaduste Aka
deemias, nagu füüsika-matemaatika- 
doktor Mart Elango, kandidaadid 
Laur Palgi, Ergo Raukas jt. Minu 
endine aspirant,  praegu füüsika- 
matemaatikadoktor Hannes Tammet 
töötab TPedl-s füüsika kateedri ju 
hatajana. Minu silmapaistvatest 
õpilastest on praegu TRU-s dots. 
Eduard Tamm, dots. Aksel Haav, 
vanemõpetaja Olev Saks ning kü
sitleja ise.

Teatavasti olete tegelnud peale 
füüsika veel keele ja  kirjandusega?

Olen õppinud Tartu  Ülikoolis ka
hes teaduskonnas — filosoofia- ja  

matemaatika-loodusteaduskonnas. 
50. e luaastani tegelesin esimese 
teaduskonna erialal. 1925/26. õppe
aastal kirjutasin suurema töö eesti 
keele gram matika alal: «Deklinat- 
sioonid ja konjugatsioonid», mis il
mus kir jastuse «Valgus» väljaandel 
1927. See sai 1928. aastal ajakir
jas «Eesti Keel» mag. J. Väinastelt
kiitva h innangu osaliseks ja põh
justas dr. Oskar Looritsa «Eesti 
keele kooligrammatika» (1925) kõr
valejätmise keskkooli õpikuna. H il
jem kirjutasime koos Henno J ä 

nese ja  Oskar Parloga «Eesti keele 
õpiku algkoolidele» (Tallinn, 1939). 
Eriti valmistas mulle rõõmu 1940/
41. aastal Võrus Fr. R. Kreutzwal
di Memoriaalmuuseumi rajamine. 
Muuseumi avasin ENSV Hariduse 
Rahvakomissari esindajana paar

päeva enne saksa vägede sissetun
gimist Võrru.

Praegu  olen asunud vahelduseks 
põhitegevusele kirjutama ulatusli
kumat tööd «Uusi andmeid Tartu  
Ülikooli kasvandiku A. H. Tamm
saare elust ja loomingulisest tööst». 
Olen elanud õpilase ja üliõpilasena 
perekonnas, kus üliõpilasaastail
A. H. Tammsaaregi. Seetõttu on 
mul mõningaid andmeid, mis 
Tammsaare uurijail teadmata. Ta
han neid jäädvustada.

Tugevat tervist ja edu!

Kolleegide nimel 
AEL-i juhata ja

LEMBIT V ISNAPUU

110 aastat professor
JAAN REINET

Tartu Ülikoolis töötanud füüsiku
test on maailmakuulsuse pälvinud 
seni neli isikut: akadeemikud Hein
rich Friedrich Emil Lenz, Boriss 
Golitsõn ning professorid Aleksandr 
Sadovski ja  Johan Vilip.

Johan Vilip sündis 12. mail 1870 
Viljandimaal Uue-Kariste mõisa 
karjarentniku Jaan  Vilipi pojana. 
Ta lõpetas Viljandi Kreiskooli 1885. 
aastal.  Kaks aasta t  hiljem astus 
Johan Vilip Pärnu  gümnaasiumi, 
mille lõpetas 1890. aastal.  Juba 
gümnaasiumiõpilasena paistis J ta  
silma reaalainetes (küpsustunnistu
sel olid füüsika ja  matemaatika hin
ded väga  head). 1891. aasta  algul 
astus J. Vilip Tartu ülikooli füü- 
sika-matemaatikateaduskonda, vali
des endale füüsika eriharu. Et 
J. Vilipi vanemad kuulusid vaeste 
talupoegade hulka, siis taotles ta 
korduvalt enda vabastamist loen
gute kuulamise tasust. V aatam ata 
majanduslikele raskustele sooritas 
J. Vilip kõik eksamid edukalt.

25. aprillil 1895 esitas J. Vilip 
kandidaaditöö vismutisoolade la
huste elektrilise takistuse kohta. 
Selles töös jõudis ta  selgusele, et 
vismutisoolade lahuste elektriline 
takistus ei sõltu magnetväljast .  Ar
hiivi andmetel ei kuulunud J. Vilip 
pärast kandidaadikraadi saamist 
enam talupojaseisusesse.

28. aprillil 1895 lõpetas ta üli
kooli füüsikateaduste kandidaadi 
kraadiga.

P äras t  ülikooli lõpetamist ei leid
nud J. Vilip Tartus kohast töökohta 
ja siirdus 1896. aastal Peterburi, 
kus töötas Mereväeakadeemia füü
sikalaboratooriumis assistendina. 
Samal ajal töötas ta ka laborandi 
kohusetäitjana Teaduste Akadeemia 
füüsikalaboratooriumis. 1900. aas 
tal määrati ta Teaduste Akadeemia 
füüsikalaboratooriumi laborandiks. 
1902. aasta kevadel saadeti J. Vilip 
riigi kulul välismaale, kus ta külas
tas selle aja stfmapaistvamaid füü
sikuid.

Päras t  uue Mereväeakadeemia 
avamist sai J. Vilip akadeemia füü-

Johan Vilipi
sika ja elektrotehnika laboratooriu
mi juhatajaks. Kuni Tartusse tule
kuni 1920. aastal töötas ta  peami
selt Teaduste Akadeemias vanema 
füüsikuna.

18. juunil 1893. aastal saadeti 
Tartu ülikooli rektorile kiri, milles 
teatati  teenelise korralise professo
ri Arthur Oettingeni vabastamisest 
ametist, sest ta  oli töötanud juba 
30 aastat.  Samas teatati ka Mosk
va ülikooli eradotsendi B. Golitsõni 
saabumisest Tartu Ülikooli füüsika- 
kateedri erakorralise professori ko
hale. Ta sai töötada siin vaid 3 
kuud, sest juba 4. detsembril 1893 
valis Teaduste Akadeemia B. Go
litsõni adjunkti kohale. Peatselt v a 
liti ta ka akadeemia füüsikakabineti 
direktoriks.

1896. aastal asus siin B. Golit
sõni juures tööle ka eestlane Johan 
Vilip, kes oli hiljem B. Golitsõni 
mitmete tööde kaasautor.

1900. aastal esines B. Golitsõn 
Pariisis ülemaailmsel füüsikute 
kongressil, kus ta kandis ette koos

sünnist
J. Vilipiga tehtud töö tulemused.

Oma teoreetiliste töödega ja uut 
tüüpi seismograafide konstrueeri
misega sai B. Golitsõn seismo- 
meetria alal juhtivaks teadlaseks 
maailmas. Tema konstrueeritud 
seismograafid olid sel ajal parimad.

Kui B. Golitsõn 4. mail 1916 54- 
aastaselt kopsupõletikku suri, jätkas 
eestlane Johan Vilip suure vene 
teadlase tööd.

P äras t  Peterburi ülikooli lõpeta
mist ja magistriväitekirja kaitsmist 
sama ülikooli juures 1894 asus
A. Sadovski sama aasta  sügisel
B. Golitsõni asemele Tartu ülikooli 
erakorraliseks füüsikaprofessoriks.

Vaatam ata  sellele, et A. Sadovski 
ja J. Vilipi vahelised suhted olid 
lühiajalised (1894. a. sügisest kuni 
1895. a. kevadeni) võib siiski a r 
vata, et suur teadlane ja erakord
sete pedagoogilis te võimetega prof.
A. Sadovski suutis viimase kursuse 
üliõpilasele J. Vilipile küllaltki 
suurt mõju avaldada.

J. Vilip kuulas A. Sadovski esi

tuses järgmisi loenguid: praktiline 
füüsika, füüsika üldkursus, soojuse 
mehhaaniline teooria. Kõigis neis 
ainetes hindas A. Sadovski J. Vi
lipi teadmisi väga heaks.

1895. aasta  kevadel valmis A. S a 
dovski juhendamisel ka J. Vilipi 
kandidaaditöö «Mõningate vismuti
soolade lahuste elektrilise takistuse 
eksperimentaalne uurimine m ag ne t
väljas». A. Sadovskil oli selles 
valdkonnas varem ilmunud mitu 
teaduslikku tööd ja ta andis J. Vi
lipile palju hinnalisi näpunäiteid.
A. Sadovskit võime lugeda J. Vi
lipi esimeseks teaduslikuks juhen
dajaks.

Et aga J. Vilip pärast ülikooli lõ
petamist lahkus Tartust, hakkas 
noore füüsiku elutööd kujundama 
tema teine õpetaja, akadeemik
B. Golitsõn.

Esimene kohtumine B. Golitsõni- 
ga toimus meteoroloogia loengutel, 
mida B. Golitsõn hakkas lugema 
pärast Tartusse saabumist 1893. 
aasta  sügisel. Novembris toimunud 
eksamil hindas B. Golitsõn oma 
õpilase teadmisi hindega «väga 
hea».

(Järgneb.)

Mis on tehtud geoloogiakateedris röntgenikiirega 15 aasta  Jooksul

Sellel seadmel algas dots. E. Mölsi ideede realiseerimine geoloogia 

osakonnas. Praegu on töötamas 5 röntgenseadet ja nendega saab sa
maaegselt uurida 13 proovi.

Dots. EVALD MÖLSI 
(14. V 1905— 19. XI 1964) 

pärandist.

(vt. algus «TRÜ» 11. aprillil
1980. a.)

Päras t TRÜ mineraloogia ka
teedri kauaaegse juhata ja  dots. E. 
Mölsi surma asuti tema auks ehi
ta tud röntgeniseadmel EM-1-2 — 
1964 (fotol) ülikoolile raha teeni
ma — tegema lepingulisi töid, et 
kiiremini osta täiuslikumat apa ra 
tuuri. Tänu tolleaegsele teaduspro
rektorile dots. J. Tammeorule ja 
eksperimentaalfüüsika kateedri dot
sentide A. Pae ja A. Haava kaas
abile õnnestus 1965. a. oktoobris 
muretseda esimene difraktomeeter.

Edasist röntgenialase uurimise 
arengut mineraloogia kabinetis 
(loodi prof. F. Klementi käskkirja
ga 24. juulist 1967) on juba liht
sam lühemalt esitada faktides ja 
arvudes.

15 aasta  jooksul on kivimite, mi
neraalide ja maakide röntgeno- 
graafil isi uurimisi tehtud 38 lepin
gu alusel. Praegu on käigus 4 le
pingut. Üldine lepinguliste tööde 
maht on ca 0,5 milj. rbl. Sellest on 
kasutatud aparatuuri ja seadiste 
ostmiseks ca 100 000 rbl. 15 aasta  
jooksul on mineraloogia kabineti 
lepingulistest uurimistöödest osa 
võtnud üle 50 töötaja, neist 20 üli
õpilast. Praegu võtab osa 12 isi
kut, neist 4 täiskohal ja 8 koha
kaasluse alusel.

Selle a ja  jooksul on röntgenmee- 
todil uuritud üle 20 000 proovi 
(eelkambriumist kuni nüüdisaegse
te seteteni) erinevatest NSVL ra

joonidest ja  maailmamere ning oo
keani põhjadest. Kõige sügavam 
proov on puuraugust — 4807 m ja 
Vaikse ookeani põhjast — 5800 m.

Mineraloogia kabineti arhiivis on 
üle 50 000 difraktogrammi, s. t. 
umbes 25 km isekirjutaja linti ja 
üle 6 000 röntgenogrammi. Uuritud 
proovides on momendil röntgeno- 
graafilisel meetodil kindlaks teh
tud 136 mineraali.

Mineraloogia kabineti tööga on 
tutvumas käinud üle 20 röntgenla- 
boratooriumi juhataja  Nõukogude 
Liidust, 2 NSVL geoloogiaminist- 
rit (akad. A. Sidorenko ja  prof. J. 
Kozlovski) ning mõned välismaa
lased. Tööalased sidemed Nõuko
gude Liidu piires on 65 asutusega, 
neist 15 Eestis. Isikute arv, keda 
oleme teenindanud 15 aasta  jook
sul, on tublisti üle 100, neist 50 
Eesti NSV piires. Meie uurimistöö 
andmeid on kasutanud oma kandi
daaditöös 15 ia doktoritöös 5 dis- 
sertanti .

Uurimistöö tulemusi tutvustavate 
ettekannetega on esinetud rohkem 
kui 30 üleliidulisel nõupidamisel, 
sümpoosionil ja  konverentsil Jere
vanis, Alma-Atas (2 korda), Ba
kuus, Tbilisis, Lvovis (3 korda), 
Kunaširis, Irkutskis, Moskvas (8 
korda), Leningradis (5 korda), 
Kiievis, Tjumenis, Uhtas, Vladivos
tokis, Riias, Tallinnas ja mujal.

Uurimistulemused on avaldatud 
45 teaduslikus artiklis. Momendi! 
on trükki suunatud 10 artiklit  ja 
käsikirjas on 5 artiklit. Kabineti 
arhiivis on 25 lepingulise uurimis
töö aruannet.

Lõpuks täh tsam atest saavutustest.

1. Savide ja alumiiniumimaakide 
massiline uurimine röntgendifrakto- 
meetrilisel meetodil ja selle juuru
tamine NSVL Geoloogia Ministee
riumi liinis lepinguliste tööde alu
sel. Staažikaim töötaja  difrakto- 
grammide dešifreerimisel on van.- 
ins. V. Vanamb.

2. Järve- ja  soosetete röntgendi- 
fraktomeetrilise meetodi väljaaren
damine Eestis (kaasautorid dots. 
E. Lõokene, L. Saarse, A. Lind
pere).

3. Karbonaatsete kivimite, põlev
kivide, palõgorskiitsete savide ja 
boksiitide mineraalse ja keemilise 
koostise ning tehniliste omaduste 
kindlakstegemine difraktomeetrili- 
sel meetodil ja  programmjuhtimise- 
ga arvutusmasinail. Metoodika väl
jatöötamiseks kasutati Eesti NSV 
ja Loode Geoloogia Valitsuse m a
terjale. Ligikaudne arvutus näitab, 
et uudse tehnika kasutuselevõtmine 
annab ajalise efekti 400 korda ja 
rahalise ca 4 korda. Põlevkivide ja  
boksiitide uurimisel võib m äära ta  
kuni 40 näita jat (mineraalid, põhi
lised keemilised komponendid ja 
tehnilised omadused).

4. Katsete põhjal on kindlaks 
tehtud, et röntgendifraktomeetrilist 
meetodit on võimalik kasutada mit
te ainult geoloogias ja füüsikas, 
vaid ka keemias ja mujal ainelise 
koostise määramisel.

(Järgneb.)

KALJU UTSAL,
mineraloogia kabineti lepinguliste 

tööde juhendaja



Sammusime läbi sõpruspäevade
Sel ööl kõndisin jälle üksi altlinnast 

ü le  kaarsilla Pälsoni poole. Tänavad 
olid tühjad. Kuidagi pldujärgselt tüh- 
j|ad. Ja samas mitte-pidujärgselt puh
tad. Mõtlesin esiti, kojamehed on jõud
nud ära pühkida. Aga ei, ega meie, 
põhjamaalased, tavaliselt tulevärke ja 
maskiballe korraldagi. Nõnda polnud ka 
tänavail krepp-paberist linte, konfette, 
tühje pudeleid, muud butafooriat, pabe
ripahna, Nagu oleks olnud pärast kesk
mist Kuuba karnevali või seitse päeva 
ühtejärge kestvat Hispaania härjavõit
luse pidu, fie sta ’t. Millegi just lõppenu 
j>«udumist tundsin sellegipoolest. Tüh- 
justunde järgi eneses. Samasugune tüh
jus tuli minusse sõpruspäevade lõpu
päeval, täpsemini küll ööl. Siis kui EPA 
spordisaali poolt mulle noori inimesil 
hulgakaupa vastu jalutas. Meenub, veel 
poole seitsme ajal hommikul lauldi Päl
so n i ees.

Nii ma mõtlesin jälle külmaks 
läinud Tartu öös kõndides ja tõ s t
sin mantlikrae üles. Sõpruspäevade 
soojadest öödest sammusin läbi 
pintsaku väel. (Päeval oli ta  päris 
Icäevangus.) Just nimelt sammusin 
n e is t  päevist läbi. Või vähemalt 
katsusin.

Algul oli minul astumist vähe. 
Küll aga peahoone vasaku tiiva tei
sel korrusel asuva toa rahval. Neil, 
keda ei kadesta, ja  kellelt esimesel 
päeval privilegeeritud ( n o j a h . . . )  
vaba  sammumist lubava plastik- 
kaard i kaela sain. Põgusalt muiata 
võisid ses miljoniküsimuselises vir
varr is  vahest vaid need, kes het
keks unistajatena sama hulga oma- 
m a ja  rahvas t ka argipäevil siia 
tuppa nõu ja abi küsima mõtlesid. 
P raeg u  ihaldati vaid ühte abipile- 
tit. Kes ilma jäi, süüdistas korral

dajaid süsteemiväliste võlurioma- 
duste puudumises ja  rahustas end 
ebaõigluse igavesel teemal medi
teerides.

Kolmandasse päeva astusin ju u 
reldes. Kes me ise oleme? Kust me 
oleme? Küsisin selliselt, sest olid 
olnud sajandi esimese poole hõn
guga filmitunnid Vanemuise «rin
gis» ja «Ellerheina» kammermuu
sika Ingeri—Soome ja  Tormisega. 
Miks mitte säärane eneses selgine
mine paljude rahvaste peol, kus ise 
võõrustaja oled. Aga asi võttis 
hoogu. Põhjamaiselt rahulikult ja 
põhjalikult. Mina väljusin korraks, 
et püüda kinni üht hetke alles toi
muvast. «Ellerheina» nägemise ka t
set soovis toimetus veel reedesesse 
erilehte. Aga pidu käis. Samal õh
tul sain sest märku «Sõpruse» m a
jas «Fixi» läbi.

Neljandal päeval kuulsin laulu 
poole mäe pealt. Enne kui nägin 
sillal lauljaid endid. Kuulajaid aga 
märkasin veel varem. Neid oli tões
ti palju. Tundsin, see laulmine mei
le, eestlastele, midagi ikka tähen
dab. Sest niimoodi kuulata! Mäe
veerul või tänavasil lutisel seistes, 
puutüvele toetudes või murul is tu
des. Tihedalt kooride ümber. K aa
sa ei lauldud. Mina laulsin päris 
lõpus veel «Gaudeamust». Väga 
paljud ei laulnud, vist ei tundnud 
nii vaja  olevat. Kes teab, ehk õpi
me need sõnad kunagi uuesti ära. 
Ahjaa, piletit polnud tarvis.

Aga siis ma tantsisin. Tantsisin.

Tantsisin. See oli juba sein,te va
hel. Seitse tundi järjepanu. Hali-ha-
li-loo. Kõik laulsid. Särk seljas oli 
märg. Jalgadesse kogunes alles 
järgmise hommiku äratundmiseks 
määratud hea väsimus. Kusagil pla
kati peal kandis see disko nime. 
Aga praegu oli seal kastide taga  
lihtsalt üks mees, kes tundis end 
vabalt, sest tantsi jad tundsid end 
sama vabalt. Sellest suhtest sündis 
kõik muu. Sündimata, üle p inguta
mata. Kõigega, mis siia juurde 
käis — rütmi, tuledemängu, rock’n' 
roll'i (taasleidmine!), laval seisja 
ja tantsupõrandal olijate ühekssaa- 
misega. Olav Osolin oli Tartus 
plaadi jä rg i tantsima hakkamise 
alguses. Nüüd oli jälle. Vahepeal 
ollakse kuhugi mujale jõutud.

Lõpuks olin kõik enesest andnud. 
Ja seda oli hädasti tarvis.

Viiendal päeval pidid jaksam a 
kõike enesesse mahutada. Ja  seda 
oli palju. Tartu «Meediumi» ene
sest märku andmine. «Repriisi» tul- 
vamine, meie-abbalik «FIX», mui
nasjutuvestja pilguga (kas ka kree
doga?) maailma tõlgitsevad lõuna
naabrite noorteiidolid. Oli palju ja 
kui erinevat. Aga EPA maja sam 
maste püsti jäädes end kesköötun
nil aulasse difuseerinud, jaksasid 
siiski veel. Ja mõtlesid veel kord. 
Kes sa oled? Kust sa oled? H äbe
nemata orjalauluks peetut ümise- 
des, karjudes, vilistades, leelotades 
öeldi seda. Väga lihtsalt ja  ausalt. 
Nagu on Peeter Volkonski isegi.

(Jaa, seesama punkilipsuga* fraki
ga, kitarriga redelipakkuja.) On’s 
vaja veel Lääne abiõlekõrt? Mina 
et vaja. Need Rein Rannapiga üh
temoodi tundmise leidnud mehed 
iseenda jaoks ka mitte.

Kuues päev ehmatas mu voodist
a,kna juurde. Puhuti puhkpille. Kell 
kümme ehmusin uuesti, seekord 
Vanemuise mäest alla jooksma 
Hea, et mäest alla. Kolme kummi
paadi viimast sirget ikka nägin. 
Kiivritega meeste vastu seina põr-... 
kumist ja  ometi esimestena silla alt 
läbi jõudmist nägin ka. Ja inimesi, 
palju inimesi. Mõlema .каИагееНпт 
gu ääres, kaarsillal, restorani rõ
dul. Piletikontrolle polnud. Siis oli 
l innaväljakul korraga niisama pai- • 
ju inimesi. V a a tam as- ja  kuulamas 
kitarri, vilepilli ja laulu läbi maail
ma tunnetavate noorte inimeste 
paljudele ütlemist. Mõtlesime (kas 
kõik?) ehk vähemalt sel hetkel ühe 
üliriigi vastutustundetu (nõnda oli 
ühisläkituses) presidendi plahvatus- 
piiril balansseerimisele. Endi osale 
ses praegu käivas ellujäämise tõsi- 
mängus. Kes kuidas. Aga seisti, 
kuulati. Pileteid ei nõutud siingi.

Muusikat mahtus minusse veel 
täpselt Lembit Saarsalu kvinteti 
jagu. Erudeeritud žüriikolmik hin
das temale enam kättesaadavat. 
Mina kõrvalt ülimat improvisatsi- 
oonivabadust,  hingamis- ja kõnele- 
misloomulikkuseni küündinut.

Siis oli kõik. Tantsumajad Le
ningradi maanteel ja «Sõpruses» 
võtsid mu selleks õhtuks enda val
dusse. ööse l tervitasin kaarsillal
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Seitsmendal päeval vaatasin  
«Propellerile» otsa. Mitte midagi 
püsti jätva «karmi huumoriga» on 
kaugele mindud. Aga ehk avitab 
millegi vastu. Väljas müüri peal is
tusid pärast tegijad mehed ja  rüü
pasid pepsit. Nüüd polnud kuhugi 
rutata. Nüüd võis istuda.

Selge, et päevade sees ei as tu 
nud ma mitte igale poole. Vanas 
kohvikus laulsid-tantsisid Peeter 
Tooma ja Jaan  Siilak ülikooli las
tega. Viiendal päeval istutati koos 
külalis tega füüsikahoone ette seitse 
kastanit . Hakkasid kasvama. Kas 
anname neile aega ka suureks kas
vada, seda peame enestelt küsima. 
Kui erinevad rahvad sellist kohtu- 
misvormi eelistama jäävad, siis 
kasvavad.

PRIIT JOGI

Muusika? 
Ei, seda ei 

oska rääkida.
(Algus «TRÜ-s» nr. 14)

Teine pool. Sam a tulek, sama 
kum m ardus, sam a aplaus. Ilm a pii- 
iideta. N aistel peökingad kadunud. 
Jalas on m idagi talususside, pas
telde moodi.

Tonnise laulud. Esiteks «Sügis
maastik.»

Kurbus. A ga hea kurbus. Ja mär

kan jälle naislauljate silmi. Tunnen, 
praegu see ei loe, et oleme tihti 
mõistuseinimesed. Ühe laulja näos 
ta jun iga veerandtooni, -lõõki. Tuul 
kõnnum aa kohal. Tõesti tuul. Helis, 
laulmises.

Miks Tormis?
Jah, viimasel paaril hooajal ole

me palju Tormist laulnud. Tema on 
ainus, kellega suudame päriselt sa 
mastuda, temast aru saada. Lä
hendab see, mis ta  on meie arhai
lisest runost leidnud ia tänapäeva
selt nooti pannud.

Lõppakord. Ma ei tea, ku i m itm e  
häälne. M idagi tõuseb selga mõõda 
üles.

Kaks osa eesti kalendrilauludest. 
«Jaanihobu». «Jaanilaul».

Mina ei märka m idagi üles mär

kida. Ju unustan end laulu. Vaid 
jaaniko, jaaniko. Hoogne. Vahepeal 
ei pea rahvas vastu , plaksutab. Tei
ne osa on m õtlik. Laulis! See tüd 
ruk, kelle ilmes ja silm ades oli en
ne kõik näha. Väga vaikse, kõrge, 
pehme kum edusega. Akord. Jälle 
üllatus! Tormis. Ühed vaikivad  
lõigatult, teised tulevad kohe s is
se. Üles alla, vaob ja tõuseb. Ühe
ainsa akordi jooksul. Pole nii kuu l
nud. Aplaus, aplaus.

Mida teenib muusikast kirjuta
mine?

Mõnele, kes huvitatud, meeldib 
ehk lihtsalt lugeda. Mõnel inimesel 
aitab see ka tõesti muusikale lähe
male jõuda. Mingil tunnetuse aren
gu hetkel.

Taas üllatus. Istuvad. Lava äärte

peale, lavale, sam m aste vahele. Kes 
kuhu.

Sari ingeri-soome tantsulaule 
«Ingerimaa õhtud».

K aljuste ise ka istub. A lustab  
alt koos meestega. Üks tüdruk kõn
nib laval. Kõik püsti. Mis see oli? 
Kõik hingavad korraga sisse. P i
kalt, rõhutatult. Veel kord. Näe, 
kuidas hingam isest saab ka m uusi
ka teha! Istuvad. Naised laulavad  
vastam isi: «Sili-ali-lei, sili-ali-lei». 
Kemplevad m eeste pärast. Ehtne kü- 
lapidu. S iis õrritavad mphi. Need 
püsti. Rämedalt, hoogsalt, ärplevalt. 
Is tuvad  mehed maha. Pudel käib 
ringi. Tuttav-tu ttav. M itte käraka- 
viskamine, m iski muu enam. See, 
mis on lihtne, ehk m onotoonnegi. 
Kogu aeg korduv. Mis jääb alles.

Mille juurde saab ikka tagasi tu l
la. Jälle hingavad. Iga pika-plka  
fraasi järel.

Uhest suurest kooshingamisest 
teiseni vahepeal vist ei hingatud?

Ei hingatud jah. See on Tormisel 
hea leid. Algkujul käib see ingeri 
lauludes just nõnda. On otsene üle
võtmine soololauludest ja  folgist 
koorilaulu. Ise hindan neid ingeri 
tantsulaule väga k õ rg e l t . Tormis 
on leidnud kõige huvitavamad, 
pannud õigesse järjestusse, saanud 
terviku.

Mehed hüppavad kohapeal. Istu? 
vad. Naised samuti. Istub otse m i
nu vastas üks tüdruk, pea vastu  

(Järg  4. lk.)

JÜRI LAANE fotod



Rektori käskkiri
(Algus 1. lk.)

ning inglise filoloogia kateedri va- 
nemlaborandile ILMAR ANVEL- 
DILE.

Kauaaegse eeskujuliku töö eest 
tänab rektor toimetuse endist kee
letoimetajat dots. ELLEN UUS- 
PÕLDU.

Rektori kiituse ja rahalise pree
mia pälvisid üliõpilased VÄINU  
ROZENTAL, MIHKEL VANARI, 
ANATOLI AKSJONOV, IMRE 
SIIL, VIKTOR BLUM, RAIVO 
LOTT, PRIIT JÕGI, ENNO TAM- 
MER ja TOIVO KIVIMETS.

*  S PO R T *  SPOR T
*  Balti kõrgkoolide meistrivõistlustel 

maadluses jäid Eesti tudengid Leedu ja 
Läti järel kolmandaks. Võitjaks tuli' 
Peeter Laasik (spordimeditsiin), teise  
koha said Jaan Kannes (KKT III) ja 
Arvid Leiumaa (KKT II).

*  Jüriöö orienteerumisjooksul Saue! 
pidi TRÜ I (Viljo Kokk, Helin Oia, Tõ
nu Pani, Anne Kiudorv, Tiit Tali) mul
luse võidu vahetama tänavuse III koha 
vastu. TRÜ II (Tarmo Pajumets, Tiina 
Kikkas. Arne Kivistik, Ruth Vähejaus, 
Leho Aldna) jäi üheksandaks.

*  Kõrgkoolide meistrivõistlustel naiste  
võrkpallis jäi TRÜ TPedI järel teiseks^ 
Võitnud naiskonnale kaotati 2 : 3, või
deti aga EPA 3 : 2  ja TPI 3 : 0.

*  Käärikul kohtus TRÜ tenniseesin- 
dus Kaunase Meditsiiniinstituudiga ja 
võitis 6 : 2 .

*  Tartu V spordimängude raames 
peeti Tähtveres üliõpilaste murdmaa- 
jooksuvõistlused. Võistkonnavõidu saf 
EPA metsanduse ja maaparanduse tea
duskond, KKT oli kolmas. Naiste 500 m 
— 1. Lea Gross (EPA MMT) 1.19,9; 
2. Ene Valge (KKT) 1.22.8; naiste 
1000 m — 1. Tiina Rosenfeldt (MMT) 
3.03,6; 3. Irina Nikolaieva (TRÜ tööta- 
iadV 3.11.8. Meeste 1000 m — 1. Ervin 
Narrits (MMT) 2.34,7; 3000 m — 1. Too
mas Lepikult (matemaatika) 8.43,3.

*  Eesti NSV tõstmismeistriyõistlustel 
Kadrinas tuli üliraskekaalus hõbemeda 
Iile Alar Seim (TRÜ SK) kahe Eesti 
NSV noorukite (20—22) rekordiga. Re
bimises sai ta rekordkatsel sirgetele 
kätele 165 kg ja tõukamises 215 kg. Ko
gusumma 370,0 kg on rekordi korda
mine.

RAIVO LOTT, 
TOIVO KIVIMETS

NB!
TRÜ sp a r tak iaa d i! on pidada veel kolm 

ala. 13.—14. mail peetakse 17. kutse
keskkooli võimlas J Põllu t. 11) la u a -  
ten n isev õ is tlu ^ed . Võistkonnas on 3 naisf' 
ja 5 meest. Mõlemal päeval on algus 
kell 10. Kergeioustikus võisteldakse 15, 
ja 16. mail ülikooli staadionil. Spartaki
aadi viimane ala, laskm ine, toimub 20. 
ia 21. mall Pedagoogilise kooli laske
tiirus (Salme t. la ). Võistkonda kuulub 
10 laskjat. Algus rnõlemal päeval 
kell 11.

5. mail oli ajakirjanduse päev
Oli. Lehetegijaile esimene kirjutamise-redigeerimise-maketitegemise- 

organiseerimise päev päras t  pikki maipühi. Olime ennast välja puha
nud. Aprilli lõpp läheb ikka natuke liiga kiireks: on sõpruspäevad, on 
kooride õhtud, teatriõhtud, aga ka mai-, osalt võidupühagi lehe ette
tegemine. Tööhoos sündis meil uus sõnagi — etteleht. Ja  veel teine
gi — Kammerhein. Suure tähega on see seepärast,  et tahtsime öelda 
«kammerkoor «Ellerhein»». Seda juhtub muidugi haruharva. Kõige 
rohkem peame lugema ja parandam a teiste kirjutatud sõnu. Kas nii 
on kõige täpsem ja õigem väljendada, kas faktid on autoril kontrol
litud?

Allpool toome lugejani mõned meie lehetegemise hetked.

«Teil pole pressiklubil» imestavad toimetuse külalised.
Pole tõesti. Midagi sa rnas t  aga küll. Iga asutus on isesugune, ka 

Tartu  Riiklik Ülikool. Siin koolitatakse Eestis ajakirjanikke, juba sel
legipoolest. See mõjutab ka kõrgkooli lehte. Pressiklubi, kuhu kuuluk-

Elmire Soonberg paneb lehekülje viimased tinaread paika.
MIHKEL VANARI fotod

*
Kastani tänava trükikojas saab maketist, mitmesugustest kir jatük

kidest, fotodest, joontest ja  tähtedest ajaleht.
Neljapäeva hommikul ootavad küljendajaid kilode viisi tinaridu ja 

mõned klišeeklotsid. Kõik peaks toimetuse arvestuse järgi klappima 
(s. t. ära m ahtuma), nii umbes täpselt.  Klapibki, kui siit viis rida ära 
võtta ja teisal kahe punktiga mõned lõigud läbi lüüa. Tõsi küll, paar 
klišeed on p isu t viltu, aga küljendajad aitavad sellestki üle saada.

Trükikoja pool jääb lugejale, autorile enamasti valgeks laiguks. Ta
valiselt ei kuju tata  ettegi, kuidas leht valmis saab. Et igal reedel 
«TRÜ» peahoone lauale jõuab, sellele aitavad kaasa Heidemanni-nim. 
trükikoja ts inkograafid, ladujad, küljendajad, korrektorid, trükkalid. 
Seekord jäid pildile meie ammused küljendajad Raja Pruuli ja Elmire 
Soonberg.

#
Oli ajakirjanduse päev. Ajakirjandusega seotuile on iga päev a ja 

kirjanduse päev. Miskit moodi jääb elukutse külge, ei vabane sellest 
ka puhkepäevil. Lehte ei saa teha kindlast kellaajast kindla kellaajani. 
Mõtted sünnivad hilja õhtul, ööselgi, nõuavad aega paberile pane
miseks. . . .N ä d a l  nädala järel.

22 tsiitsero pikkuse joone lõikab Raja Pruuli poole vähemaks, jah, 
jnll ta juba mahub.
sid tudengid kõigist teaduskondadest, lisaks ajakirjandusüliõpilased, 
pole. just ajakirjandusosakonna tõttu mõeldav. Kaastööde äramahuta- 
misega on praegugi kõvasti tegemist. Seepärast on meil esimest aas
ta t  proovil ühiskondlik toimetus oma mitme osakonnaga: komsomoli- 
elu, õppe- ja  teadustöö, olme, kultuur, majandus, sport. Osakonda ju 
hatab teise kursuse žurnalistikaüliõpilane, ' sellesse kuulub kahe noo
rema kursuse rahvas. Kolmapäeviti peame pool tundi aru eelmise lehe 
üle, jaotame ülesandeid. Abi lehetegemisele on igatahes märgatav .

*
Neli kursusetäit ajakirjandusüliõpilasi näib teisi mugavaks tegevat.  

Ikka nõutakse kedagi kuhugi kir jutama. Proovisime igast teaduskon
nast  tööle panna pressisekretäri.  Proovisime küll, aga  asi pa igas t lii
kuda ei taha . . .  Sügisel tuleb uuesti algust te lm
в и и и ш м и н и м и д и и а н и ш и и з в а м и в  im ihmihinhiiiIiii ш и т ц д ш д

Muusika...
(Algus 3. lk.) 

klavessiini. Kus m a seda näinud  
olen? Olen, olen. Ise olen pead v a s 
tu  kaske toetanud ja pilvi vaada
nud ja ümisenud. Selle tüdruku nä
gu. — õhetavad  palged, käharad 
juuksed, tabam atu rahu selle juur
de. Päris talutüdruk. «Ära tule il- 
lalla.» Kauged kellad. Ei, kõrged  
hääled tulid, sisse. Pooled naised 
lähevad tagaukse kaudu saalist 
välja. Sea lt kostab laul edasi. Üle
jäänud naised lahkuvad teisele 
poole lava taha. Uks naine jääb. 
Tõnu lööb jalaga. Mehed lava ta
ha. Üks naine laulab. E estuksest 
ära. Veel kostab lava tagant laulu. 
Aplaus. Väga suur aplaus. Tulevad  
tagasi. Lilled. Tulbid, nelk dirigen
di käes. Näod kohm etunud, naera
tavad, veidi väsinud.

Tänaseks päevaks. Tormis on loo
nud viise ka Lenini sõnadele. «Mis 
on nõukogude võim?», sõnad 29. 
köitest.

Ta tuleb. Alt põhjast. Tumedalt, 
pööret ja kadu ennustavalt. Kõigi 
aegade rõhujaile. «Millest paljudes 
maades ei suudeta või ei taheta 
aru saada.» Saalis kahin, rahutus.

Miks just nii Leninist laulsite?
Teine pool kontserdist oli Tormi

se muusikast. Meie tema vahenda
jad. Kahin saalis? Selle eest ma ei 
vastuta. Mõne kandi pealt saan 
aru. Teatud teksti fragmendid pa
ratamatult aeguvad. Ju siis see aja- 
märgilisena publikusse mõjub. 
Tean, et Leninit viisi panna oli 
Tormisele sotsiaalne tellimus. Ar
van, temale omaselt püüdis ta sel
le suure mehe vaimset pärandit 
võltspaatose ja ülistuseta muusika 
kaudu avada.

M e olem e oma keeruka ja paljut 
tro tsiva  aja lapsed. S iiski, tänase  
päeva jooksul räägitakse ja  laul
dakse aulas Leninist ka nii. M inus 
on korraga m idagi väga tõsist. 
«N ing võimaldab meil enda kätte

võtta  kogu riigi juhtim ine.» Aplaus. 
Koor läheb ära. Aplaus. Aplaus. 
K aljuste tuleb. Aplaus. Aplaus. 
Tükk aega. Uks avaneb. N üüd on 
saalis päris torm. Tulevad, tehtust 
väsinud. Naeratavad.

Kaks eesti rahvalaulu. «Härjad 
ootavad pühi». «Pihlapuu».

M ehed katkendlikult, naised ve- 
nitatult. M eelega m ittevaoshoitult. 
Piu-pau. Piu-pau. E esti rahvalaul. 
Lihtne, korraga m ehiselt rämehääl- 
ne ja naiselikult helejaalne. Tšaar- 
dašiga võrreldes ehk vaesemgi. 
Ometi omane. Pärisomane.

Mis on muusika?
Üks ainulaadsemaid tunnetusvor- 

me. Mida kõrgem tunnetustase, se
da enam saad ka muusikast .

Oskad sõnastada, mismoodi on, 
kui muusikasse sisse lähed?

Ei, ma ei tea. Väga ilus tunne. 
Ei saa sõnastada.

Enam  ei lauldud. Tõusti, m indi 
ära. Mida ma suutsin  kirjutada  
m uusikast? M idagi. Mida äramin- 
nes tunti, m illele mõeldi? Igaüks  
midagi, m illestki, omaette. Ja om e
ti ühtemoodi. Sam am oodi, nagu  
nem ad seal laval lauldes. Ühes ka
duvas hetkes saime sõnadega sele
tam atu  läbi üheks. Seda polegi nii 
vähe.

PR IIT  JÖGI

Kuus
kontserti

«Halloo, palun Tallinn (num 
ber) . . ,  Tere, kas Rein on ko
d u s ? . . .  Mis, «Ruja» ja «Eufoonia» 
ei saa tu l l a ? . . .  Selgel Kuidas 
transpordiga  lood on? . . .  Rannap 
tahab hunniku mikrofone, ahahh . . .  
Selgel»

« . . .h o m m e  võtame kõigi Tartu 
bändide helimehed kokku, vaatame, 
kuidas puldid klapivad . . . »

«Kurat, ma tahtsin  sind hommi
kul õudselt lüüa, nüüd olen õnneks 
maha rahunenud. Mis ju t t  see on, 
et «Rentaablus» ei esine? . . . »

Ja  nii edasi, aina kiiremaks ja  
närvesöövamaks läheb organiseeri
ja te  töö, kuni reedel kell kaksteist 
läheb lahti. Rockfestival «Tartu 
Rock ’80». Lavale tuleb mustas fra
kis konferansjee Jaan  Habicht ja 
avab suure muusikapeo. Lava on 
täis mikrofone, pille, võimendeid, 
juhtmeid, valjuhääldeid. Saal on 
märksa vähem täis. Vabu kohti pii
savalt.

Lavale tuleb «Maagia». Kava on 
kirju — «Led Zeppelin», «Santana», 
«Slade», «Maagia» jne. Ega suurt 
midagi meelde jäänud peale laulja 
Viljo Tamme. Võimsa, mitmekülgse 
häälega mees, käitub laval vabalt, 
loomulikult.

«Retro». Nime järgi on nende 
muusika või vastupidi. Ka nende 
esinemine oli üsna väheütlev, t r a 
ditsioonipärane. Silma jäi klahvpil- 
limees Ülar Tikk oma hea tunnetu
sega.

«Rentaablus». Kõige vähem pro
fessionaalne ansambel sellel festi
valil. Kuid üks menukamaid. «Tüd
ruk kolhoosist» ja mõned teised pa
lad hakkavad juba pähe kuluma, 
kuid on ikka head kuulata.

«Sirged Vaod». Minule kõige 
suurem üllatus sellel kontserdil. 
Kõiki teisi eesti ansamblefd sellel 
festivalil olin varem kuulnud või 
vähemalt võisin arvata, mis laadis 
nad on. See grupp oli aga  minu 
jaoks tume maa. Mõnus bluusi su
gemetega rock. Kõige üllatavam oli 
Raul Vaigla, kes basskitarriga pi
devalt soleeris. V äga huvitav, jõu
line ja vaimukas mäng!

«Meedium». Indrek Miidla kitar
rimäng ja Jüri Krustoki laul (õige
mini hääl instrumendina) on m uu
sikahuvilistele tudengitele varem 
teada. Ega nad festivalil tartlasi 
jus t millegagi üllatanud, kuid nen
de etteastumine oli esimesel kont
serdil kindlalt tugevaim.

Lõunane kontsert
«Repriis». Kirev, vali, värvimän- 

guline, diskorütmiline. Nagu an
sambel end ise tutvustas, on ta eel

kõige diskobänd. Ja  kahtlemata on 
neil peoõhtutel ka hea minek. Ega 
publik kontserdisaaliski külmaks 
jäänud, sest kõik pillimehed on üs
na kõrge tehnilise tasemega, eriti 
soolomees Jüri Rosenfeld. Taas näi
tas oma võimeid Viljo Tamm. Ent 
kuidagi kiretu oli see esinemine.

«Fix» esines nagu ikka, profes
sionaalselt. Kuid publiku vas tu
võtt oli algul üsna leige. Ehk oli 
õigus ansambli külalissolistil Tar
mo Pihlapil, kes arvas selle põhju
seks eelmise õhtu kuuma disko- 
programmi uues kohvikus, ei tea. 
Vanema Pihlapi tulekuga on «Fixi» 
kava muutunud veelgi kirjumaks 
kui varem. Kuid see nende taotlus 
just ongi.

Vilniuse «Rok Grupe» muusika 
oli selle kontserdi kõige tõsisem, 
kuigi mitte eriti huvitav. Ei oska
gi kedagi esile tuua ja leedukeel- 
sest laulust ka aru ei saa (kah
juks) !

Õhtune kontsert
«Credo» Liepajast. Esimesel het

kel meenus meie «Polyphon» nii 
umbes kolm aasta t  tagasi. Nende 
karupoeg Puhhi muusika oli aga 
üsna mõnus. Imponeeris suurt kas
vu ja hämm astavalt pikkade kätega 
klaverimängija, keda vaadates tek
kis kohati tunne, et kohe-kohe võ
tab ta klaveri sülle. Tema oli ka 
ansambli kõige huvitavam muusik.

U rmas Alender ja tema pühendu
sed. Jaanus  Nõgistole, M argus 
Kappelile, Rein Rannapile, Gunnar 
Grapsile ja  eesti diskomuusikale. 
Igaüks erines teisest kohutavalt.  
Kuid neis kõigis oli valu. Erinevad 
valud, mis ka kuulajaid mõtlema 
panid.

Sven Grünberg. Seisundimuusika. 
Mees on küll üksi, kuid siiski vist 
õnnelik. Ega ta muidu nii mängiks. 
Süntesaator ja harf ei sobigi ehk 
esimesel pilgul kuidagi kokku, kuid 
lõpptulemus on üsna huvitav sün
tees.

Laupäeva lõunane kontsert
«Haak» ja «Propeller» on samade

koosseisudega, kuid täiesti erineva 
muusikaga. «Haak» teeb džässrocki. 
Ei kasutata  mingeid lisaefekte, kuid 
tulemus on efektne, eriti Peeter 
Malkovi flöödimäng. «Propeller» 
koosseisus Ain Punkts, Priit  Punk- 
berg, Ivo Punkts, Riho Sipunk, isa 
štabskapitan  Peeter Punkovski ja  
külaline Urmas Punklender rabavad 
aga hoopis teise efektiga — karmi 
huumori efektiga, mille üheks osaks 
on Albert Trapeeži luule. See muu
sika peaks ehk kuulajaid pisut r a 
putama ja pärast seda tõsiselt j ä 
rele mõtlema panema.

«In Spe» oli tartlastele ü lla tu
seks. Nende «Sümfoonia seitsmele 
esitajale» on eesti muusikas üsna  
kaalukas teos. Tõsiselt läbi kompo
neeritud muusika lausa sunnib oma 
selguses kaasa elama.

(Järgneb)
MART RIIKOJA

EÜE
EÜE keskstaap on väga tänulik, kuä 

malevat armastav inimene tagastaks 
sotsioloogilise uurimuse EÜE kohta 
ELKNÜ TRÜ komiteesse. (Kaduma läks 
ta sealt novembri algul.)

*
ОТ täiendav eksam toimub 14. mail 

kl. 16 peahoone auditooriumis 102.
EÜE sektor

S U V E M A L E V  ’80
On selgunud kõik need esmakursusla

sed, kes lähevad suvel EÜE rühmades
se, samuti ka Tallinna purjeregatiga 
seotud üliõpilased. Kõik ülejäänud I 
kursuste üliõpilased osalevad TRÜ sü- 
vemalevas. Seepärast tuleb kõigil I kur
suste vanematel SM—80 staapi tulla, 
kus koos lahendame üleskerkivad küsi
mused.

Staabi liikmete vastuvõtuajad saab 
teada komsomolikomiteesi

MATI LUUKAS,
TRÜ SM—80 komissar-staabiülem

KLUBI Ü R I T U S E D
LENINGRADI MNT. 25 KOHVIKUS

Neljapäeval, 8. mail kl. 20 võidupüha 
õhtu.

NÄITERING
13. mail kell 20 aulas TRÜ klubi näi

teringi etendus «Jääloss».
-------------- —  -------- •

Toimetaja V. SOOTAK

Ajalehe «TRÜ» toimetuse aadress: 202400 Tartu, Ülikooli t. 18, TRÜ, ruum 302, tel. 341-21/253. Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. Tartu Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri hind 2 kop.
-  Tellim. nr. 1883. MB-01529.

«  I K U »  «Тарту Рийклик Юликоол» («Тартуский государственный университет»). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ и профкома Тартуского государственного университета, г. Тартуг.
Эстонской ССР.



Nr. 17 (1227) Reedel, 16. mail 1980 XXXII aastakäik

T E I N E  F O T O .  Need on ni
melise stipendiumi saajad. Vasakult 
Raivo Vare õigus-, Vahur Metsatalu 
ja Ene Valge kehakultuuri- ning 
Ursula Mändmaa filoloogiateadus
konnast. A e g: 30. aprill. Rektor 
prof. A. Koop kohtus, nagu igal se
mestril tavaks saanud, meie pari
mate õppuritega. Vastuvõtul viibi
sid ka parteikomitee sekretär A. Ki
ris ja komsomolikomitee sekretär 
M. Kallion. Rektor pühendas kokku
tulnuid ka tänapäeva aktuaalseisse 
poliit ikasündmustesse. 8.— 13. april
lini võttis ta osa Parlamentideva- 
helise Liidu kevadsessioonist Oslos, 
(esimest korda osales ta  1977. aas
tal Austraalias). Võrreldes toonase
ga valitses seekordsetel is tungitel

märksa pinevam ja  kiuslikum õhk
kond, vaidlused olid ägedamad. S a 
mas pidas nii mõnigi poliitik va ja 
likuks is tungitejärgsetel vastuvõt
tudel tulla  oma vaenulike esinemis
te pärast vabandam a ja kahetsust 
avaldama.

Sessioonil töötas viis komisjoni. 
Rektor võttis osa peakomisjoni, po
liitiliste küsimuste, desarmeerimise 
ja rahvusvahelise julgeoleku küsi
m ustega  tegelnud komisjoni tööst. 
Sõna tuli tal võtta kümnel korral, 
kahel korral plenaaristungitel.

Is tungite  vahel jäi aega ka Norra 
looduse ja kultuuriga tutvumiseks, 
millest andsid tunnistust nii k aasa 
toodud bukletid kui ka rektori enda 
tehtud ülesvõtted. Elamuslikuks

taasavastuseks kujunesid Munch, 
Vigeland . . .

Viimastel aastatel on elavnenud 
nimeliste stipendiumisaajate koos
töö. On arutatud õppe- ja  teadus
töö küsimusi. Üheskoos on propa
geeritud ülikoolis õpitavaid eriala
sid keskkooliõpilaste seas, koos on 
käidud laupäevakutel. Üheksal ka
hekümne kolmest seisab ees ülikoo
li lõpetamine. Rektor ütles lõpetu
seks: «õppimine on ränk töö. Selle 
töö tegemiseks on vaja  tahtejõudu, 
harjumust, annet. Siinviibijad vas
tavad neile nõuetele. Seega peak
sid eksamid sujuma edukalt. Aga 
ka parimat õppimist ei saa võrd
sus tada eluga. Ja  ees on elueksam. 
Selle sooritamiseks palju edu!»

K O L M A S  F O T O .  Ees vasa- Risti Seltsi vabariikliku komitee (prof. V. P as t) .  10 parimat õppe-
kult linna parteikomitee esimene presiidiumi rändpunalipp ja diplom jõudu peeti meeles mälestusemblee-
sekretär Indrek Toome, akadeemik kõrgkoolidevahelises sotsialistl ikus miga — L. Allikmets, P. Alvre,
Harald Haberman, rektor prof. Ar- võistluses kuulus ülikoolile. P. Ariste, M. Bronštein, J. Kalits,
noid Koop. Aeg: 30. aprillil aulas, Ametiühingukomitee esimees H. Ligi, V. Maasing, L. Raid,
maiaktusel. Mullu 75. juubelit tä- h . Kabur teatas  ülikooli oma sot- J- Saarma, A. Viru.
histanud H. Habermanile anti kätte sialistliku võistluse tulemused. Administratiiv-maiandusosakon-
m S  A 0rr rV Uta,SU ~~ ? » kr  ; 1 koha i a rändpunalipu võitis õi- dadcs peeti arvestus neljas alagru-

« ^ “ ^ a  ja  I H ко ha к  в  t i ' o V o ^  f

Ä w Ä Ü l S S  f I S d f ' majandus-,**Ä - ? Ш -  k° n d ' - õppetöökcda koos konstruee-
torma, õppejõuna, teadlasena on sika-keeinia-, kehakultuuri-, fi’loloo- (A.' ' J a agosiIdT ^ja"* °öppeosakond

™..a Panus meie ühiskonna arengus gja_ ja matemaatikateaduskond, / м  Salundi!
m aara tu l t  suur. Üleülikoolilistest kateedritest võitis

Maiaktuse kõne pidas seekord NLKP ajaloo kateeder (juh. prof. Üliõpilaste töö-, olme- ja puhke-
arstiteaduskonna prof. Arvo Tikk. J. Kalits), teaduskonnakateedritest t ingimuste võistluse võitis õigus-
Ta peatus 1. mai tähistamise aja- psühhiaatria kateeder (prof. teaduskond majandus- ja  arstitea-
lool, selle kujunemisel kogu maa- J. Saarm a). Teiseks tuli soome-ug- duskonna ees.
ilma töörahva pühaks, meie pidu- ri keelte (prof. A. Künnap) ja koi- . l i i
päevaks, kokkuvõtete tegemise eta- m andaks ta imesüstemaatika ja geo- Töökultuuri ja  ohutute tootmgi-
piks. Ülikoolile oli läinud aasta, ka botaanika kateeder (prof. H. Trass), muste poolest oli parim sõjanduse
senise a lgus igati edukas.H. Roos- Laboratooriumidest võitis esikoha kateeder.^ Aktusel anti hulgale too-
ve KKEH Ministeeriumist andis aeroionisatsiooni ja  elektroaerosoo- tajatele_ üle sotsialistliku võistluse
üle aukir ja üliõpilaste üleliidulise Iide labor (teaduslik juhendaja  dots. rinnamärgid n ing tööveteranide
töö-, olme- ja puhketingimuste pa- K. Kudu), järgnesid kriminoloogia medalid,
randamise sotsialistl ikus võistluses labor (prof. I. Sildmäe ja  dots.

EDUARD SAKI fotod saavutatud III koha eest. Punase H. Kings) ja  elektrokeemia labor w arg 2. lk.)

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

Aprillist m a in i . . .  Reedest reede
n i . . .  Ammu pole meil tavakohast 
nädalaringvaadet,  -mõtisklust ol
nud. Vähemalt seda rubriiki mitte. 
Ikka suursündmuste  pärast, mis 
aega ja ruumi nõudnud, näiteks 
sõpruspäevadegi tõttu, mis aprilli 
lõppu toonitasid. Ikkagi on veel 
tahtmine korraks aprilli, ka mai 
algusesse tagas i põigata, mõnin
gaile sündmustele, faktidele viida
ta.

E S I M E N E  F O T O .  Sellel on 
vasakult vaadates õppeprorektor 
prof. Uno Palm, EKP Keskkomi
tee sekretär Rein Ristlaan, rektor 
prof. Arnold Koop, linna täitevko
mitee esimees Nikolai Preiman, 
teadusprorektor prof. Herbert Met
sa. A e g :  TRÜ nõukogu koosolek 
25. aprillil. R. Ristlaan oli tu tvu
nud ülikooli objektidega, ka raa- 
matukoguehitusega, Tartus külas
tas ta  veel põllumajanduse akadee
miat, võttis osa linna parteiaktii
vist. Nõukogu liikmeile kõneles ta  
tänapäeva teravnenud ideoloogili
sest võitlusest, mis ka kõrgkooli 
kasvatustöös uut kvaliteeti nõuab, 
tihedama sideme loomisest õppe
asutuse ja üliõpilase tulevase töö
koha vahel, suurema nõudlikkuse ja 
suunamise vajalikkusest loomingu
lise noorsoo suhtes. Ülikooli juu
beli tähistamine ei peaks üksnes 
toonitama oma kuulsusrikast mine
vikku, see võiks esile tuua eeskätt 
tänapäevast tegevust,  kõrgkoolide- 
vahelist sidet tugevdada.

Seejärel tu tvustas ülikooli rahvas 
EKP Keskkomitee sekretärile oma

probleeme. Rektor rõhutas, et üli
koolil on suur tarvidus õppehoone
te järele. Puudus on auditooriumi
dest. Valmib küll teadusraam atu
kogu uus hoone, mis kuulub aga 
kogu meie rahvale, selles hoitakse 
üldrahvalikku vara. Ruumipuudusest 
kõneles ka prof. A.-E. Kaasik (ars
ti teaduskonna ettepanek on, et pro
jekteeritud morfoloogiakorpuse ehi
tus algaks ja  ka lõpeks siiski jä rg 
misel viisaastakul) , prof. V. Pasti  
mureks oli aparatuuri, eriti import- 
seadmete vähesus. Uha rohkem hak
kab ülikooli teaduse arengut pidur
dama puudulik m ateriaa ltehnil ine  
baas (õppehoonete vähesus, korra
liku majandusõue puudumine, ühis- 
elamukohtade vähesus, ka ühisela
mute kehvem varustamine kui pea
linnas jm.).

Tartlasi häirib oma kodulinna 
korrastamatus, suure noortehoone 
puudumine. Prof. H. Peep tegi e t
tepaneku püüda taas tada  Tartu kir
janduslikku mainet. Siin võiks il
muda kultuuriajakiri, kus saaksid 
töötada kunstnikud, kirjanikud. 
Tartu vajab hädasti ka teadlaste 
maja, mille kohta otsuski aas ta 
kümneid tagas i vastu võetud. Üle
vaatamis t vajavad mitmed eeskir
jad, ka kaugõppe kohta. Näiteks 
säilib kaugõppuril sessiooni ajal 
palk üksnes 100 rublani.

Mõttevahetuse lõpul tänas  Rein 
Ristlaan sooja vastuvõtu eest, kü
laline lahkus autudengina, talle 
pandi pähe meie üliõpilasmüts, üli
kooli üks auväärsemaid kingitusi.

IV Kr* Su у U I 
f-NiV  t J

KALJO RAUA foto

Ministri käskkiri
Kõrg- ja keskerihariduse minister 

I. Nuut õnnitles meie õppeasutuse 
kollektiivi 1. mai puhul, soovis edu 
meie ees seisvate ülesannete lahen

damisel. Hea töö ja agara ühis
kondliku tegevuse eest avaldas ta 
kiitust treial Kive Michelsonile ja 
metoodik Maie Peelile. Kiituse ja 
rahalise preemia pälvisid vanem- 
preparaatorid Elle Essau ja Helga 
Tibbin, majahoidja Karl Kiipsaar 
ja keskküttekütja Jüri Hanson.

Rektori käskkiri
Rektor õnnitles ajakirjanduspäeva 

puhul ja tänas eeskujuliku töö eest 
ülikooli väljaannete kirjastamisel 
kirjastus- ja trükiosakonna kollek
tiivi ning soovis edu edaspidiseks. 
Erilise tänu osaliseks said osakon

najuhataja Marta RAISMA, vanem
toimetajad Jüri LAANEKASK, Vee
ra LOGINOVA ja Natalja TŠIKA- 
LOVA ning trükitööline A. LAAS.

Rektor tänas kauaaegse tulemus
rikka töõ eest dots. Jaan REINE- 
TIT 75. sünnipäeval ja soovis talle 
senist tarmukust ka edaspidi.

Eeskujuliku teaduslik-pedagoogi- 
lise tegevuse eest ja 60. juubeli pu
hul sai rektori tänu dots. Oleg 
MUTT.

Eduka õppe-, teadusliku ja ühis
kondliku töö eest ja 50. juubeli pu
hul sai rektori tänu osaliseks dots. 
Uno NOMM.



N E L J A S  F O T O .  Hetk: enne 
67. armee Suvorovi ordeniga auta
sustatud Ostrovi nim. punalipuli
se 146. laskurdiviisi väeosadele 
pühendatud mälestustahvli avamist. 
Ko h t :  ülikooli peahoone Toome- 
mäepoolne külg. A e g :  8. mai 
keskpäev. Kogunenud on ülikooli 
õppejõude, teenistujaid, üliõpilasi'. 
Tulnud on ka kolm nimetatud di
viisi veterani. Teiste ees seisavad 
(vasakult) linna parteikomitee esi
mene sekretär Indrek Toome, rek
tor Arnold Koop, endine diviisi sa- 
n itaarroodu komandör Semjon 
Landa ja operatiivosakonna ülem 
Vladimir Petšorin, ülikooli partei
komitee sekretär Advig Kiris, en
dine diviisi poliitosakonna kapten 
Juri Tsiševski, linna parteikomitee 
sekretär Jaak  Kaarma jt.

Hetkel esineb sissejuhatava sõna
ga rektor Arnold Koop. Ta^meenu- 
tab 1944. aasta  25. augustit  ning 
sellele eelnenu raskusi ja  kaotusi, 
Tartu  linna ja ülikooli kultuuriväär
tuste päästmise eest võidelnud 146. 
laskurdiviisi osa selles.

P ä ras t  mälestustahvli avamist 
meenutavad Tartu  vabastuslahin- 
guid külalised-sõjaveteranid.

V I I E S  F O T O .  Hetk: sõjave
teran, praegune ajakirja «Junost» 
peakunstnik, Vene NFSV teeneline

kultuuritegelane Juri Tsiševski üle 
andmas kingitusena TRÜ-le oma 
joonistust ülikooli peahoone kaits
misest 1944. aastal. Kunstnik on ka 
teisi töid Tartule pühendanud. M ul
lu augustis oli tema töödest meie 
kodulinnas näituski üleval. Sellele 
fotole on jäänud kõik kolm 146. 
laskurdiviisi veterani. Semjon Lan- 
dal on meenutada sõjaaegse kirur- 
gitöö raskusi. Saame ka teada, et 
diviis formeeriti Kaasanis ja et 
sealse ülikooliga on paljud nende 
endised rindemehed seotud. Vladi
mir Petšorinil on hea meel, et ne
mad «kui vanemad kolleegid s a a 
vad teatepulga üle anda väärilisele 
nooremale põlvkonnale».

Ülikooli sõjaveteranide nimel 
meenutab hügieeni ja  tervishoiuor
ganisatsiooni kateedri juhata ja  
prof. Arnold Jannus  neid, kes sõtta 
jäid. Tänaste tudengite tänu  või
maluse eest kasutada paljusid pääs
tetud kultuuriväärtusi ütleb õigus
teaduskonna II kursuse üliõpilane 
Mati Luukas.

Viimaks tahaks tsiteerida Juhan 
Peeglit («SV» nr. 19, 9. mai 1980): 
«Ma usun, et kõik need mehed, kes 
tegid sõja läbi ja kellel oli õnn või 
õnnetus ellu jääda, need vist kõik 
tahtsid pärast sõda selle hirmsa 
asja unustada. Tingimata unustada.

Aga nähtavasti  see ei ole võimalik 
ja nii või teisiti kanname seda 
koormat endaga kaasas. Milles see 
koorem on, ma ei oska siin mõne 
sõnaga öeldagi, aga ta on olemas. 
Seda koormat me kergendame nii
viisi, et teeme kokkutulekuid, kus 
püütakse uuesti olla noored ja kus 
need, kes tõepoolest nooreks jäidki, 
on ka m ärkam atult meie hulgas.»

Vahest oldi ka seekord siia, m ä 
lestustahvli avamisele kokku tuldud 
selleks, et mälestuskoormat ühiselt 
(ja noorematega) jagada.

*

«Kui kõik korraga silma all on, 
siis näed, et tudengite osa a jakir
janduses polegi nii väike. Selleta

oleks meie ajakirjandus tüki vae
sem.» Nii väljendas žurnalistika- 
kateedri juhata ja  prof. Peegel kok
kuvõtteks mai esimesel nädalal ol
nud ajakirjandustudengite lõppeva 
õppeaasta loometöö hindamisel. 
Ajakirjanduspäeval peetigi mitme
tes toimetustes neist tublimaid 
meeles: Riina M aasing (III k.) — 
«Edasi»; Meelike S aarna  (II k.) ja 
Kärt Hellerma (IV k.) — «Noorte 
Hääl»; Erki Berends ja  Mare Rand- 
jõe (mõlemad IV k.) — «Eesti 
Raadio.

Niisiis, on kevad, on mai — hin
damiste aeg ülikoolis.
VARJE SOOTAK, MARGIT VINI, 

'  ASSE KOOK
EDUARD SAKI fotod

110 aastat professor Johan Vilipi sünnist

28. aprilli istungil võeti NLKP 
liikmeks arstiteaduskonna üliõpi
lane Urve Leet ja füüsikaosakonna 
stažöör-uurija Juhan Kolk, liikme
kandidaadiks kinnitati arstiteadus
konnast üliõpilased Ervin Vilson ja 
Margus Viigimaa, filoloogiateadus
konnast Silvia Kivimägi, Katrin 
Saks ja Birute .2elvite, ajalootea
duskonnast Aasa Tsakuhhina ja 
Arvo Lamp, bioloogia-geograafia- 
teaduskonnast Rait Roosve ja Ülar 
Tikk, füüsikaosakonnast Jaan Ki
vistik ja Kalev Tarkpea ning kom
somolikomitee hiljutine asesekretär 
EÜE komissar Mart Raik.

Ideelis-poliitilisest kasvatustööst 
ja selle parandamise abinõudest 
matemaatikateaduskonnas tegi üle
vaate teaduskonna Parteisekretär 
Jüri Afanasjev.

Kuulati informatsiooni kommu
nistlikust laüpäevakust ja rahvaste 
sõpruse päevadest.

Arutati teaduslik-pedagoogilise 
kaadri ettevalmistust bioloogia- 
geograafiateaduskonnas, kutsetaot- 
lusi ja kaadriküsimusi bioloogia- 
geograafia-, filoloogia- . ja majan
dusteaduskonnas.

Kinnitati parteiorganisatsioonide 
aruande- ja valimiskoosolekute 
graafikud.

Prof. Heiki Müür vabastati par
teikomitee õppe- ja teadustöö sek
tori juhataja kohustustest seoses 
TRU rahvakontrolligrupi esimeheks 
valimisega. Nüüd on ta EKP TRÜ 
komitee sekretäri asetäitja rahva
kontrolli alal.

Komsomoli- 
kroonika

6. mail andis ELKNÜ TRÜ ko
mitee soovituse NLKP liikmeks as
tumiseks Kaja Maarendile (saksa  
fil. IV k.), NLKP liikmekandidaadiks 
astumiseks Oleg Kostandile (vene 
fil. V k.). ÜLKNÜ-sse võeti ette- 
valmistusosakonnast Vahur Kase.

Komsomolikomitee asesekretär 
Andrus Lauren ja ideoloogiasektori 
juhataja Ülar Tikk tegid kokkuvõt
teid Lenini 110. sünniaastapäeva 
tähistamisest ülikooli komsomolior
ganisatsioonis. Leninlik kontroll 
viidi kõige paremini läbi arstitea
duskonnas.

APRÖLLÖST EKP TRÜ 
komitees

JAAN REINET

(Algus «TRÜ»-s nr. 16)

P ä ra s t  Peterburi elama asumist 
sai J. Vilip B. Golitsõni soovitusel 
Teaduste Akadeemia füüsikalabora
tooriumi laborandi kohusetäit jaks.

B. Golitsõn pühendas suurt t ä 
helepanu noore teadlase abistami
sele ja  juhendamisele. Esimesed 
trükis ilmunud tööd valmisid J. y i-  
lipil koostöös B. Golitsõniga. Neist 
mitmed on oma aja kohta väga 
täh tsad  teaduslikud uurimused.

B. Golitsõn avaldas kahtlemata 
tugevat mõju J. Vilipi kui teadlase 
kujunemisele. Oma Peterburi pe
rioodi algul oli J. Vilip rohkem
B. Golitsõni abiline ja  ideede rea
liseerija. Peagi lähenes J. Vilipi 
uurimisala  B. Golitsõni lemmiktea- 
dusele — seismomeetriale.

J. Vilip sai tänu oma püüdlikku
sele ja  andekusele lühikese a jaga 
suurimaks asjatundjaks seismiliste 
jaam ade käikulaskmise ja apara
tuuri paigaldamise küsimustes.

1920. a. veebruaris saatis Tartu  
Ülikooli matemaatika-loodusteadus- 
konna dekaan prof. J. Sarv kirja 
Petrogradi Pulkovo Seismilise J a a 
m a juhatajale J. Vilipile, milles ta

pakkus J. Vilipile professori õppe
tooli Tartu ülikoolis. J. Vilip nõus
tus. Ühegi vastuhääleta  valis Tartu 
ülikooli ajutine nõukogu 5. mail 
1920 J. Vilipi füüsikaprofessori ko
husetäitjaks ja füüsikakabineti ju 
hatajaks.

J. Vilipil oli võimalik jä tkata
B. Golitsõni tööd Tartu ülikooli 
Füüsika Instituudis . V aatam ata  sel
lele, et B. Golitsõni seismograafid 
osutusid oma ajastu  kohta häm 
m astavalt täpseteks ja tundlikeks, 
õnnestus J. Vilipil teha nende juu 
res veel rida olulisi parandusi ja  
täpsustusi,  neist olulisi oli verti- 
kaalseismograafi temperatuurikom- 
pensatsiooni sisseviimine.

1930. aastal Tartus  ra jatud Ees
ti Seismilise Jaam a populariseeri
miseks ilmus aprillis 1931 ajakir
jas «Olion» J. Vilipi artikkel «Eesti 
Seismiline Jaam ja maaväringud».

1930. aasta  3. mail esitas prof. 
J. Vilip matemaatika-loodusteadus- 
konnale uurimuse «Ein galvano
metrisch registrierender Vertikal
seismograph mit Temperaturkom- 
pensation», mille kaitsmine toimus
3. detsembril ja  prof. J. Vilip tu n 
nistati dr. phil. nat. astme vääri
liseks.

Suur tähtsus on ka J. Vilipi te 
gevusel seismomeetria popularisee
rimisel laiades rahvahulkades. Kõik 
populaarteaduslikud artiklid kir ju
tas  J. Vilip pärast Eestisse saabu
mist. Oskuses populaarteaduslikke 
artikleid kirjutada võib teda kõrvu
tada  B. Golitsõniga.

J. Vilip oli üks väheseid tolle
aegseid Tartu ülikooli teadlasi, kes 
tähelepanu pööras ka teaduse aren
gule Nõukogude Liidus. Nii loeme 
tema vastusest Tartu ülikooli r a a 
matukogu juhatajale: «Teatan, et 
pean vajalikuks sõlmida järgmiste  
«Acta»-de vahetust välismaa tea
duslike asutustega.» Selles kirjas 
loetletakse 8 ajakirja, kusjuures 4 
nendest on välja antud Nõukogude 
Liidus. J. Vilip oli ka mitme kodu
maa ja välismaa teadusliku seltsi 
liige.

Prof. J. Vilip ei olnud selliste 
võimetega lektor nagu tema õpe
taja  prof. A. I. Sadovski, kuid 
vaidlematult suur oli tema loen
gute katsete osatähtsus.

Erilist tähelepanu omistati J. Vi
lipi juhtimisel töötavas Füüsika 
Instituudis ka rahvahariduse tõs t
misele.

J. Vilip kirjutas ise 1929. aasta

Füüsika Instituudi tööaruandes 
järgmist: «Peale otseste ülesannete, 
s. o. õppetegevuse ja teadusliku töö 
korraldamise on Füüsika Instituut 
vististi rohkem kui ükski teine 
Tartu ülikooli asutus osa võtnud 
teaduste levitamisest laiemates 
rahvahulkades». J. Vilipi kaastöö
tajate  (assistentide) töö füüsika po
pulariseerimisel oli suure tähtsuse
ga. Peale loengulise tegevuse T ar
tu Rahvaülikoolis ja populaartea
duslikkude artiklite ning raam atu 
te avaldamise anti Füüsika Ins ti
tuudi poole pöördujatele abi iga 
päevases elus ettetulevate füüsika- 
probleemide lahendamisel.

J. Vilip oli suur eksperimentaa
tor, kes mõistis täielikult eksperi
mendi osatähtsust teoorias.

Prof. J. Vilip suri 27. jaanuaril 
1942 Tartus ja on maetud Raadi 
kalmistule. Tema 103. sünniaasta
päeval 12. mail 1973. aastal nime
tati peahoones asuv füüsikaauditoo- 
rium, milles J. Vilip loenguid pidas, 
prof. J. Vilipi nimeliseks ja sama 
auditooriumi seinale pandi tema 
portreereljeef.

Otsustati juhtida ajaloo-, mate
maatika- ja õigusteaduskonna kom- 
somolibüroode tähelepanu puudus
tele ideoloogiasektorite töös ning 
majandusteaduskonna organisat
sioonilises töös. Suuline noomitus 
avaldati keemiaosakonna komsomo- 
libüroo ideoloogiasektori juhatajale 
Peeter Koppasele ning vali suuline 
noomitus õigusteaduskonna komso- 
molibüroo ideoloogiasektori juhata
jale Harri Soometsale komsomoli- 
ülesande halva täitmise eest.

Arutati lõppenud rahvaste sõpru
se päevi, need hinnati kordaläinuks.

Komsomolikomitee asesekretärid 
ja sektorite juhatajad andsid aru 
sellest, kuidas on realiseeritud 
ELKNÜ TRÜ organisatsiooni XXV 
konverentsil esitatud ettepanekuid 
ja kriitilisi märkusi.

Vene osakondade komsomolitööd 
tutvustas rahanduse ja kredii
di vene osakonna sekretär Oleg 
Kvašnin. Nende komsomolielust 
saab pikema ülevaate üle-eelmisest 
lehest. Oleg Kvašnin valiti ELKNÜ 
TRÜ komitee liikmeks ja hakkab 
edaspidi vastutama vene osakonda
de komsomolitöö eest.

Arvestussektori juhataja Malle 
Omann tutvustas lõpukursuste kom- 
somoliarvelt mahavõtmise korda.

Mis on tehtud geoloogiakateedris röntgenikiirega 15 aasta jooksul
(Vt. «TRU» nr. 12 ja 16)

Originaalne (spetsialistide prof. 
V. Frank-Kamenetski ja G. Sido
renko arvates) ekspressmeetod on 
väljatöötamisel Fe20 3, Cr20 3 ja T i0 2 
hulga määramiseks savides ja alu- 
miiniumimaakides foonijoone kõr
guse järgi difraktogrammil. Maini
tud probleemi ja paljude teiste la
hendamisel on teoreetilise nõuand
jana abistanud juba üliõpilaspõlvest 
alates füüsik T. Müürsepp.

Meie edu saladus seisneb selles, 
et on valmistatud (van.-ins. 
V. Utsal) ligikaudu 500 kunstlikku 
segu, mis oma koostiselt imiteeri
vad looduslikke kivimeid, ning uuri
tud (K. Utsal) neid korduvalt di- 
fraktomeetriliselt. Saadud tulemus

te põhjal koostati gradueerimiskõ- 
verad ja leiti vähimruutude meeto
dil vastavad regressioonivõrrandid 
elektronarvutitele. Õige etalonide 
valik tagab looduslike proovide 
uurimisel suure täpsuse.

Möödunud aastasest Üleliidulise 
Mineraalsete Toorainete Uurimise 
Instituudi korraldatud nn. üleliidu
lisest röntgenlaboratooriumide ates
teerimisest (osavõtjaid 16) võttis 
osa ka TRÜ mineraloogia kabinet, 
saavutades esikoha inglistina-, alu
miiniumi ja rauamaake imiteerivate 
segude koostise määramisel, mis oli 
saadetud uurimiseks kõigisse ates
teerimisest osavõtvatesse röntgen- 
laboratooriumidesse.

Momendi põhiküsimuseks on see,

kuidas 15 aasta töö kogemusi ja 
tulemusi kiiremini juurutada geo
loogilise luure praktikasse nagu 
seda soovitas NSVL geoloogia mi
nister J. Kozlovski isiklikult alla
kirjutanule oma visiidi ajal meie 
röntgenlaboratooriumis 31. juulil
1978. Suurimaks takistuseks on 
praegu TRÜ lepinguliste uurimis
tööde palgafondi piiratus. Seetõttu 
tuleb loobuda ka uute, rahvamajan
duslikult tähtsate maavarade leiu
kohtade uurimisest Kaug-Idas, Vene 
platvormi keskosas, Läti NSV-s ja 
mujal.

Kahju, et isegi juhtivate geoloo
gide (rääkimata geoloogiaosakonna  
üliõpilastest) seas on neid, kes tun
nevad väikest umbusaldust või lii

ga suurt aukartust uute füüsikaliste 
ja matemaatiliste meetodite vastu ja 
leiavad, et on ju lihtsam ja muga
vam (olgugi et palju aegaviitvam) 
maavaru uurida vanal klassikalisel 
viisil kui omandada uusi meeto
deid ja neid juurutada geoloogilis
te uurimistööde praktikasse või õp
peprotsessi.

Seoses dots. E. Mölsi progressiiv
sete mõtetega kaasaegses minera
loogias ei saa märkimata jätta tema 
poja dots. Tõnu Mölsi teeneid, kes 
on aidanud mineraloogia kabineti 
tegevusse 'juurutada matemaatilisi 
meetodeid ja programmjuhtimisega 
elektronarvutite kasutamist. Tänu

dots. Tõnu Mölsi kaasabile ja eriti 
kabineti «vanale kaardiväele» (va
neminsenerid Marie Poska, Vaike 
Vanamb ja Viive Utsal) on saavu
tatud lepinguliste uurimistöödega 
üleliiduline tunnustus.

Kõige selle eest võlgneme tänu 
endisele TRU mineraloogia kateed
ri juhatajale dots. E. Mölsile, no
vaatorlikule pedagoogile, kelle idee
de realiseerimine mineraloogia ka
binetis jätkub.

KALJU UTSAL, 
mineraloogia kabineti lepin

guliste tööde juhendaja
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Raske uskudagi, et Sa homme 
jõuad üle seitsmendast aastaküm 
nest, kuid seda tõendavad kange
kaelselt kõik asjakohased doku
mendid ja  nendest lugu pidama 
oled Sa riigi ja  õiguse ajaloolase
na õpetanud kõiki sõjajärgseid õi
gusteaduskonna lõpetajaid. Sinu 
kolleegid õigusteaduskonnast, kes 
rõhuvas enamikus on ühtlasi Sinu 
õpilased, kinnitavad, et ka praegu 
oled Sa niisama rühikas ja sirge, 
niisama rahulik ja heatahtlik, ta s a 
kaalukas ja abivalmis nagu  1945. 
aastal, mil päras t 5-aastast vahe* 
ae g a  taas  ilmusid õppejõuna meie 
ülikooli üliõpilaste ette.

Sind on vorminud elu, aga ka 
S ina  ise oled kujundanud nii teda 
kui iseennast. Juristiks saamise eel

dused võtsid Sa kaasa notarist 
isalt oma sünnikodust Lihulast. J u 
ba koolipõlves tundsid Sa, mida 
tähendab teha teiste heaks a landa
vaks peetavat füüsilist tööd. Elu 
ise õpetas Sulle sihikindlust ja  v i
sadust.  Nagu endastmõistetavalt 
asusid Sa võitleva töörahva ja 
progressiivse, marksistl ikult mee
lestatud intelligentsi poolele. Võit
luses sotsialistlike ideede eest ku
junes Sinust aktiivne ühiskonna
tegelane, kes aktiivselt lülitus 
1940. aasta  revolutsioonilistesse 
sündmustesse, sidudes oma elu 
Kommunistliku Parteiga.

Sinu eluloolised andmed on an 
keedis väga rikkalikud, seetõttu 
olgu siin nimetatud vaid põhilise
mad: 1929. a. Paide üh isgüm naa

siumi lõpetamine, 1935. a. Tartu 
Ülikooli õigusteaduskonna lõpeta
mine cum laude, 1935— 1938 sama 
ülikooli aspirant, 1938— 1940 õppe
ülesande tä itja  ülikooli õigustea
duskonnas tööõiguse alal, 1940. a. 
juunipäevadest sügiseni Eesti NSV 
siseministri abi (praeguses termi
noloogias asetäit ja), 1940— 1946 
Eesti NSV töö rahvakomissari I 
asetäitja  ja  rahvakomissar, 1947— 
1948 ENSV TA Majanduse ja õ i 
guse Instituudi direktor ja  õigus- 
sektori juhataja, 1948— 1950 NSVL 
TA doktorant,  1950— 1954 ENSV 
TA Ühiskonnateaduste Osakonna 
õigussektori juhataja. Nendele ame
titele lisaks oled jõudnud palju teha 
põhitöö kõrvalt. Sa olid (1942— 
1945) Eesti NSV Ametiühingute 
Kesknõukogu Presiidiumi esimees, 
TPI majandusteaduskonna dekaan 
ja  kateedrijuhataja (1940— 1941 ja 
1945), TRÜ õigusteaduskonnas k a 
teedrijuhataja (1945— 1948) ja de
kaan (1961— 1964). 1952. aastast 
oled Sa õigusteaduse doktor ja 
1956. aastast professor. 1954. aasta
1. septembril asusid Sa alaliselt 
tööle ülikooli õigusteaduskonnas.

Siitpeale on Su elu lahutamatult 
seotud alma m ater'iga. Kuni 1977. 
aastani juhatasid  Sa siin riigi ja  
oiguse ajaloo ja teooria kateedrit, 
praegu oled samas professor-kon- 
sultant. Sa oled avaldanud 5 u la 
tuslikku monograafiat, milles on 
väga  tihedalt põimunud riigi ja õi
guse ajalugu ning riigi ja õiguse 
teooria küsimussd.

Sinu edukat tööd riigiaparaadis , 
kõrgkoolides ja teadusasutustes 
ning aktiivset ühiskondlikku tege
vust on hinnatud Lenini ordeniga, 
ordeniga «Austuse märk», mitmete 
medalitega ja Eesti NSV Ülem
nõukogu Presiidiumi aukirjadega.

Sinule kuulub kolleegide austus 
ja  lugupidamine. Teades Sinu ter
vislikke eluviise, Sinu kiindumust 
loodusesse ja jalgsimatkamisse, loo
davad nad, et Su tugevale tervisele 
ei avalda halba mõju ka seitsmes 
juubel, et Su sulg jookseb endiselt 
kiiresti ja et Su heatahtlikku abi 
kateedrile ja teaduskonnale jätkub 
veel kauaks.

Kolleegide nimel ADVIG KIRIS
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5. mail sai kuuekümneseks Jossa. 
Nii kutsuvad teda kolleegid ja  v a 
bariigi paljude põlvkondade mäe
suusatajad. Kive-Josep kaitses sõja
järgsetel aastatel vabariigi spordi
au paljudel üleliidulistel võistlustel, 
on tulnud mitmel korral Tartu 
meistriks. Puhkepäeviti võib teda 
tihti näha Otepää slaalominõlvaku- 
tel, kus ta  lahkesti jagab noortele

oma rikkalikke kogemusi. Tema sõit 
on tehniliselt veel praegugi palju
dele eeskujuks. Eriti hinnatud on 
näpunäited varustuse korrastamise 
ja  modifitseerimise kohta, sest ju u 
bilar on kõrgeima kategooria me
haanik ja  treial, on täitnud edukalt 
insener-konstruktori ja  vaneminse
neri kohustusi.

Sellest, et eeltoodud nimetuste 
andmistega on kaasnenud kõrge 
kutsemeisterlikkus, annab tunnis
tus t  üle kahekümne sissekande töö
raam atus autasustamiste kohta hea
de töötulemuste eest sotsialistlikus 
võistluses, ratsionaliseerimistege
vuses, teaduslikus uurimistöös. 
Tema eesrindlikke kogemusi on le
vitatud ajakirjanduses.

Kõike, mida Jossa teeb, püüab ta 
teha võimalikult hästi. Nii oli see 
Tartu Arstiriistade Tööstuses, hil
jem Tartu  Aparaaditehases. Nii see 
on alates 1967. aastast  ülikoolis, 
kus paljude teaduslike tööde edu 
eest ollakse tänu võlgu tema käe 
alt tulnud aparatuurile.

Palju  õnnestumisi uute konst
ruktsioonide loomisel, tervist ja 
reipust slaalominõlvakutel edaspi
diseks!

JÜRI-HAIN KALJUSTO

Rektori käskkiri
Rektori kiituse V. I. Lenini 110. 

sünniaastapäevale pühendatud TRU 
IX rahvaste sõpruse päevade kõr
gel ideelis-poliitilisel ja organisat
sioonilisel tasemel läbiviimise eest 
pälvisid: ELKNÜ TRÜ komitee sek
retär Madis Kallion, ELKNÜ TRÜ 
komitee asesekretär Valev Plato ja 
filosoofia kateedri vanemõpetaja 
Igor Gräzin ning üliõpilased Erki 
Berends, Rein Lang, Veiko Paalma, 
Riivo Kotkas, Tiit Kullerkupp, Eve 
Sildnik, Sergei Nazarenko, Andrus 
Lauren, Margus Lepner, Ülle Lepp, 
Meelis Miider, Airi Põder, Indrek 
Hornets ja Rein Frolov.

Rektor avaldab kiitust V, I. Le
nini 110. sünniaastapäevale ja Eesti 
NSV 40. aastapäevale pühendatud 
üleülikoolilisest esmakursuslaste 
ainekonkursist osavõtjatele: õ p p e -  
j õ u d u d e l e - j u h e n d a j a t e l e  
dotsentidele Vilve Kalitsale, Hans 
Dsissile, Feliks Kinkarile, Siina Le
pikule ja prof. Johannes Kalitsale; 
k o n k u r s i k o m i s j o n i  l i i k 
m e t e l e  vanemõpetaja Inda Raja- 
salule, dotsentidele Ervin Kivimaa
le ja Vilmar Ruusile; ü l i õ p i l a s 
t e l e  Andres Mesilale, Leena Nag- 
lale, Peeter Peilile, Marika Jõesaa
rele, Küllike Haavasalule, Kaido 
Ehasoole, Merike Innosele, Monika 
Tallile, Jaanis Kasesalule ja Anu 
Lepandile.

Õigusteaduskonna
kõnevõistlus

peeti 23. aprillil. See oli pühenda
tud V. I. Lenini 110. sünn iaas ta 
päevale. V aatam ata  sellele, et ju 
ristile on kõneoskus lausa hädava
jalik, oli üritus teaduskonnas ometi 
mitu aasta t  vahele jäänud. See
kord hinnati individuaalselt ja  kur
suste kaupa.

Algul kuulati ära 7 (just nii pal
ju  oli osavõtjaid) sõnavõttu varem 
antud  teemadel, seejärel tegi žürii 
(dots. H. Saarsoo, dots. P. Kask, 
v.-õp. R. Maruste, teaduskonna 
komsomolisekretär E. Luur, üliõpi
lane R. Aavisto) vahekokkuvõtted 
ja asus ekspromtülesandeid h inda
ma. Iga osavõtja  esitas loosi tah 
tel 3-minutilise kõne naistepäevaks, 
sõbra pulmadeks või kursusekaas

lase sünnipäevaks.
Individuaalne esikoht kuulus II 

kursuse üliõpilasele KATRIN PA E
VÄLJALE, kelle sõnavõtud olid 
emotsionaalsed, keeleliselt la itma
tud ja tõid selgust üliõpilasi enam 
erutavatele probleemidele. II ja III 
koht läksid jagamisele KÜLLIKE 
MAURERI ja  HARRI KINGO v a
hel (mõlemad III k.). Esimese kõne 
paistis silma filosoofilise sügavuse 
poolest, teine Lenini ideepärandi 
laitmatu tundmisega oma ettekan
des «Lenin ja tänapäev» ning kor
rektse esinemiskultuuriga.

Tänu suuremale osavõtule osu
tus võitjaks kursuseks III.

RAIVO AAVISTO,
III k.

Oleme osake
Ülehomme, 18. mail on rahvus

vaheline muuseumipäev. Meie üli
koolis on juba ammu zooloogia- 
muuseum ja klassikalise muinas
teaduse muuseum. 3. detsembril 
1976. andis rektor välja käskkirja 
Tartu  Riikliku Ülikooli a j a l o o  
m u u s e u m i  asutamiseks. Muu
seumi praegused ruumid asuvad 
peahoone keldrikorrusel; kauge- 
konetelefoni vastas asuva ukse ju u 
rest viib trepp alla ning läbi eks
ponaatide labürindi võib jõuda ju 
hataja  Ela Martise kabinetti. Varsti 
(uue raam atukogu valmimisel) ko
litakse üle Toomemäele praeguse 
raam atukogu ruumidesse. Hoolima
ta senisest ruuminappusest tehakse 
tööd. Ah, et mida? Valmistatakse 
ette esmaekspositsiooni (aastaist 
1632— 1918) TRÜ juubeliks. Ava-

TRÜ ajaloost
näitust kujundab kunstnik Endel 
Valk-Falk.

Kuid millega saab (võib-olla pi
dada seda aukohuseks) praegune 
tudeng meie ajaloomuuseumi ai
data?

Võimalusi jätkub vist kõigile. 
Kelle isad-emad või vanavanemad 
on ülikoolis käinud või siin tööta
nud, selle osaks on kõik nende üli- 
kooliajaga seotu taaselustada. A ja
loomuuseumile võib tuua vanu õpi- 
raamatuid, dokumente, fotosid, 
märke jms. Samas ei põlata ära 
mälestusigi (ka käsikirjalises vor
mis) tudengielu kohta vanal ajal, 
sest puudub materjal kunagiste 
kõrgõppurite eluolu kohta.

Kuid ega muuseum ainult mine
vikku talleta — olevikustki peab ju  
midagi koguma, sest eks tänane 
päev saab homme eilseks. P raegust 
tudengielu võib jäädvustada  nii fo
topaberil kui kirjapandult, samuti 
on suurematel üritustel omad m är
gid, embleemid, vimplid. Ajaloo
muuseumis oleksid sellised asjad 
omal kohal ka tuleviku tarbeks. 
Meie ise oleme ju samuti osake üli
kooli ajaloost. Tehkem siis nii, et 

sajandite päras t võiks Tartu Riik
liku Ülikooli ajaloo muuseumist 
saada vastuse küsimusele, mismoo
di elas tudeng aastal 1980.

ANATOLI AKSJONOV

Filmivaatamisest teatrielamus
TRÜ filmiklubi tellimisel näidati 

kinos «Varia» Andrei Tarkovski fil
me «Ivani lõpsepõlv», «Solaris» ja 
«Peegel». Filmivaatamisest sain 
palju ainet mitmesugusteks mõte
teks, kuid nendest ehk mõni teine 
kord.

Tahaksin rääkida nn. teatriela
musest, millist ma pole enam tü
kil ajal saanud. Niisiis — kild killu 
kõrvale.

P. S. Jäi veel märkimata, et al
gul müüdi vabapileteid, alles juur- 
detellitud filmidele müüdi pileteid 
kohamärkidega.

E s i m e n e  p i l t .

«Näe, milline järjekord!»
«Ei tea, mis film siin jookseb?»
«Ma kohe . . .  mingisugune «Ivani 

lapsepõlv».»
«Vist hea film, et seistakse.»
«Arvata võib, aga lähme vaata

me ka.»
«Lähme pealegi.»
Ja nad said piletid . . .

T e i n e  p i l t .

«Ega sul piletit üle ole? Sain 
loengust liig hilja tulema, nüüd on 
juba otsas.»

«Ei, ei ole; need, mis olid, rabati 
ira.»

«Ma olen vist küll õnnetu tähe 
all sündinud: kui Tarkovski filme 
näidati, olin pisut väike; eelmisel 
aastal avanes veel võimalus vaata
ma minna, kuid ei saanud aega. 
Täna küsisin isegi loengutest va
baks, aga pileteid pole.»

Tema ei saanudki piletit.

K o l m a s  p i l t .

Piletitädi rebib piletikontse kuis 
suudab, kuid rahvast tuleb nii pal
ju, et kõiki ei jõua kontrollida ja 
saal valgub kuhjaga täis. Film vaa
datakse ära. Saadakse kogemus, et 
ka piletita võib sisse pääseda ja kui 
ei tule kohale pool tundi varem, 
kohta enam ei saa (see oli esimene 
film «Ivani lapsepõlv»).

N e l j a s  p i l t .

Filmi «Solaris» näitamise aeg. 
Loenguruumid tühjenevad üliõpilas
test, ollakse juba ootel kinosaali 
sissepääsu ees. Vaevalt on saal 
tühjenenud, kui algab suur sisse
tung kõige otsesemas mõttes. Enam 
ei hoolita piletitädist, tagumiste 
survel lennatakse sisse, ruum täi
tub veel tihedamalt kui eelmisel 
päeval.

Kõik ootavad, aga filmi ei tule, 
tuleb hoopis «Varia» direktor ja

ütleb, et kui saal normini ei tüh- 
jene, filmi ei näidata. Jah, film lü- 
katigi järgmise (laupäeva) hom
mikule ja . . .

V i i e s p i l t .

. . .  järgmise päeva hommikul näi
datakse filmi («Solaris»), esimesed 
read on tühjad (!). Film saab vaa
datud.

Sama ruum paar tundi hiljem. 
Film «Peegel». Valvet on tugevda
tud, enam ei saa piletita läbi tun
gida, kuid peagi istutakse ja seis
takse ka isteridade kõrval. Ilmselt 
piletite ülemüük.

Ü l e j ä ä n u d  p i l d i d .

Kino «Varia» juhtkond tellis 
neid filme veel paariks päevaks. 
Nüüd müüdi piletid kohamärkidega. 
Puudus korralagedus.

R e t s e n s i o o n

Oleks võinud. . .  ja hästi palju 
võiks praegu nende kolme punkti 
asemele kirjutada, mida oleks saa
nud paremini teha. Nii oleks see 
tagantjärele hõiskamine, ise usun, 
et «Varia» juhtkond sai sellest 
mõndagi kasulikku tuleviku tarvis.

A g a  m e i e  i s e ?

Esimesel korral pääsesime piletita 
kergesti läbi ja otsustasime seda 
teisel korral juba teadlikult ära ka
sutada. Piletikontrolli oma tavali
sel kohal polnud ja tuginedes eilse
tele kogemustele kogunesime troppi 
ukse taha. Uksed läksid lahti, eel
mise seansi rahvas tuli välja ja 
hirmust kohast ilma jääda torma
sime sisse. Meid poleks peatada 
suutnud täisjõus meeski, mis siis 
veel vanaldastest tädidest rääkida. 
Massis oli meie vastutustunne kii
re kaduma (ega mina üksi, teised 
ju ka. . . ) .  Ja pugesimegi massi
psühhoosi taha. Tagantjärele jõua
me järelduseni, et meie teguviis oli 
õige, me ei taha ka hiljem tunnis
tada, et ükski teadlik üliõpilane po
leks tulnud piletita sisse trügima, 
sest me ei taha ometi ebateadlikud 
olla.

Buum on aga kõikjal teadlik- 
kusvõõras nähtus. Siis ei mõelda 
enam teiste peale, valitsevad küm
ne küüne laulud. Hirm, et teised 
saavad, mina mitte, sunnib üle as
tuma normidest. Teguviisi õigusta
miseks laseme lahti kuulujutu, et 
varsti kaob poodidest see või teine 
kaup («kindlatest» allikatest). Ning 
kui toda kaupa lausa ülekülluses ei 
pakuta, siis ta kaobki lettidelt, sest 
me ostame ikka pikema aja peale 
ega arvesta enam tegelikke vaja
dusi.

Jah, meil on kaupu, mida kõigile

ei jätku (seda nimetatakse defitsii
diks), üsna mitmed neist on seotud 
varustamise nõrkade külgedega. 
Aga just sellel asjal on ka teine 
külg — kui me ei haaraks defit
siiti nii suure innuga kui praegu, 
jätkuks teda laiemale tarbijaskon
nale ja -kauemaks, aga juurdemu- 
retsemine on juba varustamise üles
anne ja küllap varustajad saaksidki 
sellega hakkama, kui kaupa lausa 
sületäitena minema ei tassitaks.

Hiljem kurdame, et seda pole 
saada ja teist pole saada; hädalda
me letialuse kaubanduse lokkamise 
üle, aga samas aitame sellele 
kaasa.

Kuskil seisab pikk järjekord. Kui 
palju on neid, kes seisavad sinna 
ainult selle pärast, et kus-seistakse, 

ju-seal-siis-midagi-head-on-ja-mi- 
nagi-pean-selle-saama (ehkki mul 
praegu selleks vajadust pole), seda 
ei tea. Seda teame küll, et neid 
jätkub.

Muuses, käib kumu, et kunagi võ
tab inimene aru pähe. Kunas?

JÜRI PÜSS



Peahoone põrandalt võib kõike leida. 
Paar päeva tagasi leidsin juhuslikult 
kaks aadressita kirja. Et ümbrikud olid 
ka lahtised, ei saanud ma uudishimu 
rahuldamata jätta. Lugesin kirjad läbi 
püüdsin üles leida nende autoreid, kuid 
kahjuks edutult. Siis mõtlesin, et mis 
oleks, kui avaldaks need kirjad lehe 
veergudel. Ehk saavutaksid need nii 
suuremat kõlajõudu ja oleks võimalik 
probleemgi lahendada?

Kirjade trükkitoimetaja 
ENNO TAMMER

Oo, kõrgeltaustatud disko, oo, 
meie armas disko, pöördume palves 
Sinu poole.

Oleme Sinu tulihingelised kum
mardajad, oleme leidnud Sinus 
palju väärtuslikku, aga mis kõige 
tähtsam — Sina oled pannud meid 
end liigutama, tundma rõõmu oma 
kehast ja tema valitsemismõnust. 
Pärast Sind, oo, disko, oleme higi
sed, märjad, hing on rinnus kinni, 
jalad vänderdavad all — kõik see 
on ju iseenesest vastik ja labane- 

t  gi, kuid Sinu juures tunneme vaid, 
et küll tahaks olla veelgi higisem, 
tahaks, et hing rinnus jääks kasvõi 
seisma ja et jalad väsimusest vän- 
derdaksid veelgi enam, sest ainult 
nii oleme tõeliselt õnnelikud. Sinu 
nimel, oo, disko, oleme kaalust ma
ha võtnud, meie mammakesed on 
ahastuse äärel, süüdistades ülikoo
li, kes muutvat lapsukesi piitsavar- 
teks. Aga meile kõhnumine isegi 
sobib, tunduvalt on suurenenud 
meie vastupanuvõime. Võime nüüd 
juba, oo, disko, Sinuga olla kolm 
tundi jutti ilma palukest maitsma
ta, ilma hinge tagasi tõmbamata. 
Sina oled meid karastanud, andnud 
jõudu, Sinu juurest oleme kogunud 
vaimuenergiat tüütavateks õppe
päevadeks. Vahel ei suuda kuidagi

K A K S  K I R J A
ära oodata momenti, millal lõpuks 
ometi saab Sinu juurde, et sukel
duda Sinu melusse, trampida, kar
juda, trügida, lüüa, joosta, ja kõi
ke seda Sinu ülistuseks, oo, disko! 
Alguses oli muidugi raske, me ei 
salga. Üsnagi sageli ei pidanud 
me vastu Sinu pöörasele tempole. 
Mäletad, kohe ei suutnud me koha
neda ka Sinu juures valitsevate 
üllaste rusikamängudega. Selle 
eest karistasid Sa meid arvukate 
muhkude ja siniste silmadega. 
Aitäh Sulle! Su karistused olid 
karmid, kuid õiglased, õ igu s on 
sellel, kes on öelnud, et harjutami
ne teeb meistriks. Me ei jätnud 
jonni. Iga korraga tundsime end 
märksa kindlamalt. Meie rasvad 
asendusid järk-järgult kadesta
misväärse muskulatuuriga. Sa te
gid meist tugevad, tahtejõulised 
inimesed, kes ei kohku millegi ees 
tagasi.

Tule meile appi, oo, disko. Meie 
kaela peale käivad mingid spordi
juhid, kes nõuavad, et meie spor
diks, end vähekegi liigutaks. Utle 
neile juhmarditele, oo, disko, et 
meie teeme kõvemat sporti kui ne
mad kõik kokku. Kolm korda nä
dalas (ä  3 tundi) Sinu juures, oo, 
disko. Kel on veel selliseid koor
musi? Võib-olla Eric Heidenil? 
Kuid tema sai ka oma rügamise 
eest tasu olümpiapleki kujul. Meie 
aga ei vaja mingit tasu. Ära kar
da, oo, disko, me ei muuda ega la
se ka kellelgi muuta Sind räpaseks 
au, kuulsuse, medalite, kasumite,

tulemuste tagaajamise tallermaaks. 
Sa pead jääma igavesti puhtaks. 
Sina oled tervistaja, ainult Sinu 
võimuses on jagada tervist. Selle 
nimel oleme valmis isegi peale 
maksma.

Mis oleks, oo, disko, kui korral
daks Sinu juures tasulised kursu
sed, noh umbes nagu on enese
kaitse, ujumise ja muu sellisega. 
Meie kui Sinu kogenud kummar
dajad ehk teisiti — Sinu oskustöö- 
tajad, oleme valmis kõik korralda
mise mured endi õlule võtma, ole
me valmis hakkama esimesteks 
ühiskondlikeks instruktoriteks. Üt
le ainult «jah», oo disko! Veel 
mõtlesime, et kas sa ei saaks väl
ja anda meistripabereid, vähemalt 
järgupabereidki. Me peaksime juba 
ammu olema meistersportlased, siis 
ei tohiks ka spordijuhtide! ega ke
halise kasvatuse õppejõududel olla 
mingit õiendamist, saaks rahulikult 
Sinu juures käia, oo disko.

Oo, disko, pöördume palves Sinu 
poole, anna meile kehalise kasva
tuse arvestus!

Grupp endisi paksukesi, üliõpila
sed farmakoloogiateaduskonna 
nikotiinia-osakonnast

T e i n e  k i r i

Lugupeetud kehalise kasvatuse 
õppejõud!

Teatame teile, et enam me keha
lise kasvatuse tundidest osa võtma 
ei hakka. Oleme niigi üle koorma

tud sportliku tegevusega. Kolm 
korda nädalas (ä 3 tundi) diskot 
on tapvam füüsiline treening kui 
teie kogu õppeaasta tunnid kokku. 
Võite kindlad olla, me ei jäta kor
dagi diskole minemata, sest me 
teame, millega riskime (isiklik ter
vis on igaühele armas).

Me usume, et kui te leiaksite va
hel tunnikesegi mahti meid vaata
ma tulla, te heldiksite ja oleksite 
meeleldi nõus meile arvestust kir
jutama. Usume enamassegi: te 
oleksite valmis ära jätma kehalise 
kasvatuse tunnid, ning arvestuse 
annaksite vaid neile, kes ennast 
diskodel on näidanud heast, sport
likust küljest. Aga et diskodel käi
mise eest arvestusi andma hakata, 
on teile enestele vaja veidi eriala- 
treeningutf mida meie omakasu
püüdmatult oleme nõus teile and
ma.

Muide, meieni ulatunud teadetel 
käivad juba läbirääkimised disko 
lülitamisest kaasaegsete olümpia
mängude võistlusprogrammi, seda 
nii tali- kui suvemängudel.

Te võite meie üle uhkust tunda. 
Meie hulgas on kindlalt potentsi
aalseid olümpiavõitjaid diskos. Ja 
meie, potentsiaalsed olümpiavõit
jad, oleme valmis kõigile kinnita
ma, et oma sportlaseteed alustasi
me teie juurest. Kas pole tore? Kas 
pole liigutav? Kui vähe on neid 
õppejõude, kelle üliõpilastest on 
olümpiavõitjad saanud!

Millal võime arvestuse järele 
tulla? Jääme vastust ootama.

Grupp tudengeid farmakoloogia
teaduskonna nikotiinia-osakonnast

T R G O S I Aprill

On hetki, kus tunned end is tu 
mas kihutavas rongis. Päevad on 
muutunud teivasjaamadeks, näd a la 
test saanud vahejaamad, kus rong 
peatub vaid minuti. Sõidul suunad 
pilgu kaugusse, otsid taam al pide
punkti,  millel seisuväärtust. Mõni
gi kord tuleb tahtmine vagunis t 
päris välja  astuda ja mitte enam 
edasi sõita. Jääd a  hoopiski kohta, 
kus sulle olla meeldib, kus näed 
midagi kindlat ja  püsivat. Või lä 
heks hoopis kassasse ning ostaks 
tagasisõidupileti? Aga rong ei pea
tu, ei pöördu kunagi tagasi.

Nädalad ja kuud, nädalad  ja kuud
— nii rööpakolksumise taktis ikka 
edasi. Siiski, mõtted annavad sulle 
aja  väärtus ta tu lt  tagasi.

Niimoodi leian end taas  olevat 
aprillikuus. Saan tagas i ka mõtted, 
mis minus siis olid ja  väljaütlemist 
ootasid. Arvan, sport pole ainuüksi 
hulkade meelelahutus või üksnes

V EEL R SP -st

mäng. Spordile sellise tähenduse 
omistamine pleks ühekülgne. Tun
netan spordi suhet enamana, har- 
moonilisuse indikaatorina, mis nä i
tab tähtede seisu kasvõi sinus ene
ses. Nõnda tulebki nähtusi silmit
seda kaugemalt, sügavamalt. April
likuu ei toonud jä tku teaduskonda
de spordijuhtide esinemistele lehe
veergudel. Püüame seda teha nüüd, 
mais. Võib-olla seab suu puhtaks
rääkimine sihte selgemaks?

Ülikooli spartakiaadi jätkus ap
rillikuusse ainult naisvõimlemise 
jagu. Maikuu sessiärevuses jääb 
nüüd spartakiaad para tam atu lt  hoo
pis varju. Kiirustamine ja ruumi
nappus tõid organiseerijatepoolse 
kõrvalekaldumise spartakiaadi põ
himõttest. Lauatennises ja  laskmises 
on võistlejate arv piiratud. Aga 
spartakiaadivõistlused on sellel aas 
tal palju rahvast spordiradadele 
toonud. On asjal ka põhi all ja  si
su taga, seda näitab tulevik.

Mis on lahti ülikooli korvpalli
ga? Pahaendeline signaal tuli juba 
spartakiaaditurniirilt,  kus KKT

meeskonnad üsna kahvatut mängu 
mängisid. Siis tuli matšikaotus 
EPA-le. Kõrgkoolide esivõistlustel 
Tartus saadi lüüa nii TPI-lt kui 
EPA-lt ja  jäädi kolmandaks. Eesti 
meistrivõistluste a lgus tihendas 
murepilvi. Esimesest viiest m ängust 
lahkus TRU esindus võitjana p la t
silt vaid ühes. Lõpuks tuldi kuuen
daks. Tuleks vist tänada  kombinat- 
sioonitut viskemängu, mis on s a a 
nud meelisharrastuseks ka ülikooli 
mängija te  seas. Ülikooli meeskon
nal puudub praegu ka tugev kesk
mängija. Ilma hea tsentri ta  on aga 
nüüdiskorvpallis raske edule loota.

Aprillikuu ei toonud lahendust 
olümpiaküsimuses. USA olümpia
komitee teatas oma loobumisest. 
Viimased nädalad ja päevad on 
toonud teateid mitmete riikide 
sportlaste valmisolekust tulla 
Moskvasse. Tuleb väga  loota, et 
olümpiaidee jääks võitjaks seegi 
kord!

OLIVER TOLL

S PO R T *  U U D I S
*  Tartu tänavatel peetud võidupüha 

teatejooksu võitis KKT 1 v. (13,47), KKT 
II võistkond oli kaheksas.

*  Eesti meistrivõistlustel korvpallis 
oli TRÜ meeskond kuues. Viimases voo
rus võideti vabariigi meistriks tulnud 
Tallinna «Standardit» 92 : 85.

*  Balti kõrgkoolide väravpalli meist
rivõistlustel jäi TRÜ meeskond neljan
daks.

*  Eesti üliõpilaskoondis (võistkonnas 
ainult TRÜ tudengid) VTK suvises mit
m evõistluses sõidab nädalavahetusel Vil
niusse, Balti korgkoolide meistrivõistlus
tele.

T Ä H E L E P A N U K S
KKT dekaani prof. Atko Viru 

eestvedamisel on loomisel j o o k -  
s u k l u b i  ü l i k o o l i  t ö ö t a j a 
t e l e .  Jooksuklubi liikmed jäävad 
kehakultuuridispanseri pideva arst
liku kontrolli alla. Asutamiskoos
olek toimub esmaspäeval, 26. mail 
kell 17.30 TRÜ staadionil.

*
Teisipäeval, 20. mail kl. 19 ootab 

sporditoimetus oma v e s t l u s 
r i n g i  ph. aud. (238) ü l i k o o l i  
s p o r d i  a s j u s  suud puhtaks 
rääkima kõiki asjast huvitatud kur
suste, osakondade, teaduskondade 
spordijuhte. Juurde pakutakse koh
vi ja uusimat olümpiainfot. -

Kuus kontserti 9 У Hõim ii

(A lgus «TRÜ»-s nr. 16)

Lembit Saarsalu  kvintett on aga 
esimene eesti supergrupp. Kõik pil
limehed on täiesti iseseisvad ja  sa 
m as moodustavad väga  tugeva an 
sambli. Ainulaadne sellel festivalil 
oli ka Andrus Vahti meloodiline 
trummisoolo.

õhtune kontsert
«Hõim». Juba nime valik on kui

dagi sümboolne. Ja  sümboolne on 
ka nende muusika — rahvalaulude 
töötlus tänapäevases helikeeles.

Taas Urmas Alender k itarriga ja 
ta a s  on saalis mõtisklused.

Lõpuks «Magnetic Band» oma 
tu t tava  energilise džässrokiga ja 
ongi yõistiuskontserdid läbi.

Šuur lõppkontsert
Zürii teatab parimad: soolokitar- 

ril Ain Varts, ä ra  märgit i  ka Nevil 
Blumberg; klahvpillidel Rein Ran- 
hap; basskitarril Toivo Unt; teistel 
ihstrumentidel Lembit Saarsalu  ja 
P au l Mägi; kolg i eriäiil progressee
runud esineja — U rmas Alender; 
p ar im ' laulja Silvi Vrait; parim 
autor — Erki-Sven Tüür, lootust
andvaim vokalist — Viljo Tamm;

vaimukaim arranžeering oli «Ren
taabluse» «Tudengi džäss»; tulevi
kulootus on «Meedium»; parim 
showband «Propeller». Peapreemia 
läks Lembit Saarsalu  kvintetile, 
peapreemia kõrval märgit i  ära  veel 
«Haaki» mitmekülgsuse eest ja  «In 
Spe’d», kelle rõhk oli asetatud aren
datud teostele, intellektuaalsele 
mõttemuusikale. Eripreemia sai 
konkursiväliselt esinenud Sven 
Grünberg.

Tippude paraad. Ja  veel kaks ü l
latust: Rein Rannapi improvisat
sioonid kolmel klahvpillil (eriti 
meeldis vaimukas «Kolme mehe 
vaidlus», mis kujutas  žürii va id
lusi otsuse tegemisel) n ing  R anna
pi ja  Paul Mäe koosimproviseeri- 
mine päris kontserdi lõpus.

Ja  lõpetuseks. Festival läks kor
da, selles ei kahtle keegi. Korral
dajad  tegid ära  fantastilise töö,
Rli§ viljä kandis. Jääb  vaid loota, 
et tuleval aastal näeme taas  Tartus 
sa rnas t  suurüritust, ja  siis ehk 
veelgi võimsamat!

MART RIIKOJA

Sõpruspäevil esines ka veri
värske ansam bel «Hõim». Rein Ran- 
nap on teostanud oma am m use  
plaani: loonud grupi, kes m ängib  
eesti rahvam uusikat, propageerib  
seda. «Hõimu» m oodustavad P. M ä
g i (v iiu l), L. Saarsalu (sakso fon), 
T. Unt (bass), A . Vaht (trum m id ), 
P. Volkonski (vokaa l), S . Sarv ja  
R. M ägi (järellauljad) ja R. Ran- 
nap ise klahvpillidel. A nsam blit ise
loom ustab suur m usitseerim is- ja 
m ängurõõm, pillide käsitsem ine on 
virtuoosne. Kõik liikm ed on välja
kujunenud  m uusikud, oma ala pro
fessionaalid. Ig a  mees võib hakka
m a saada sooloesinem isega. E i 
«Hõim» peaaegu sajaprotsendiliselt 
langeb kokku L. Saarsalu kv in te ti
ga, n im etaksin  ka R annapi ansam b
lit supergrupiks, nagu seda Saar
salu om aga teg i V. Ojakäär.

Viljeldakse rokkdžässi. E sita tav  
on üles ehita tud im provisatsioonile. 
Võib-olla tundus nii m õnigi pala 
kaügeks jääv või liiga agressiivne, 
näiteks EPA aulas esimesena kõla
nud kolm  Rannapi sooloim provisat-

siooni, kuid  ilm selt on tegem ist 
(m eil) veidi tundm atu ja harjum a
tuga. See on täiesti vabandatav, 
sest sam a kontsert m õõdus hiilga
valt, kon takt publikuga oli suure
pärane. Julgen väita, et nii m õnigi 
avastas enesele meie rahvaviisid. 
Töötlemine ei kahjusta  m ingil m ää
ral nende sisu, see annab aga uue 
ajakohasem a vormi.

K ontsert tuletas oma hoogsusega  
meelde külasim m anit või võistu- 
laulm ist. P. Volkonski laulum ehe ja  
konferansjeena lisas tubli annuse  
nalja. Ta sarnanes laval lihtsam eel
se peiariga, kellele üm britsev m is
k it ei loe. Tema ainult rändab ja  
laulab, rändab ja  laulab . . .

R annap ja klaver (orel), nad su 
lasid üheks. M ängu hingesta tus  
pani ainult kuulam a, sa lih tsalt 
kuulasid, unustasid  kõik enese üm 
ber, OLID m uusikas. N ägid, kuidas 
küm neid  kordi uuesti n ing  eripal
gelisena sündis muusika. See oli 
im et

H A R R Y  L IIV R A N D

Noorte lektorite 
seminarlaager

10.— 12. aprillini Vana-Otepääl? 
toimunud vabariikliku seminarlaag- 
ri korraldas TPedI koos ELKNÜ 
Keskkomiteega. TPedI puhkebaasi 
kauni Kaarna järve kaldal olid ko
gunenud noored lektorid kõigist 
Eesti kõrgkoolidest ja ühingust 
«Teadus».

Avakõnega pöördus noorte poole 
TPI õppejõud Tõnis Härm (UET  
vabariikliku nõukogu esimees), kes 
selgitas lektorite propagandatöö 
vajalikkust. Külalisi oli nii meie 
vabariigi teadusasutustest kui ka 
Moskva RÜ-st.

Sel aastal eriti päevakorda tõus
nud keskkonnakaitseprobleeme ai
tasid selgitada ENSV Looduskaitse 
Seltsi aseesimees J. Eilart ja 
TPedI õppejõud O. Nagelman. 
Rahvusvahelise olukorra sõlmküsi
musi käsitlesid Tõnu Kõrda ja 
Peeter Sookruus Eesti Raadiost, 
massispordiprobleeme arutasime 
koos Rein Tölbiga. Lektoritöö kit
saskohti tõi teravalt esile Ebba 
Rõigas ELKNÜ Keskkomiteest.

Elevust tõi 14 lektori kõnevõist
lus. 10-minutilise esinemise järgi 
auhinnati Siiri Schmidti TRÜ-st 
(õigust. III k.), kes rääkis ümber
korraldustest TRÜ-s 1940. aastal; 
Badri Sanidzet EPA-st, kes oskas 
paeluvalt vestelda karate ajaloost; 
huvitavaid fakte noorte vaba aja 
veetmisest tõi meieni Hillar Kaeval 
EPA-st ning neljandana märgiti 
ära Arvo Lillenberg, samuti EPA-st, 
kes käsitles noorte ja usu vahelisi 
suhteid Eestis. Märkida võiks veel 
Kalev Karelli (füüsikat. III k.) ja 
Eero Medijaineni (ajaloot. II k.) 
huvitavaid ettekandeid. Kahjuks ei 
olnud ERKI, TPedI ja TRK üliõpi
laste seast ainsatki võistlejat. 
Suuremat aktiivsust oleksime oo
danud ka TPI tudengitelt.

Meeldivat vaheldust päevasele 
pingele pakkusid diskoõhtutel 
TRK tudengid. Jääme ootama uusi 
kohtumisi tuleva aasta aprillis, se
dapuhku Kloogal.

ENE VISNEV ja 
EVE TEEMUSK 

kaubandusökonoomika
I k.

Uusi trükiseid
Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. 

Vihik 454. Sotsiaalmajandusliku arengu 
probleeme XVII—XX sajandil. Uurimusi? 
Läänemeremaade ajaloost III. Tartu
1979, 120 lk., 500 eks.. 1 rb l. 30 kop.

Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. 
Vihik 457. Raamatuteaduse küsimusi. 
Teadusliku Raamatukogu töid VI. T a r tu
1979, 92 lk.. 500 eks.. 1 rb l. 10 kop.

Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. 
Vihik 477. Eesti keele sõnavarastatistika 
eriküsimusl. Töid keelestatistika alalt IV, 
T a rtu  1980, 168 lk., 400 eks., 1 rb l. 50 kop.

Botaanika töövihik I. TRÜ ettevalmls- 
tusosakonna õpilastele. T a rtu  1980, 3S 
lk.. 500 eks., 5 kop.

Hauslektüre für das 1. Studienjahr 
von A. Pommer. T a rtu  1980, 80 lk., 600 
eks., 15 kop.

TRÜ majandusteaduskond. Majandus
teadlaseks õppimise võimalustest Tartu 
Riiklikus ÜHkoolis. T a rtu  1980, 72 lk., 
600 eks,, 10 kop.

Organic Reactivity. English Edition of 
Реакционная способность органических 
соединений. Vol XVI. Issue 3(59). No
vember 1979, 130 lk., 400 eks., 95 kop.

Ученые записки Тартуского государ
ственного университета. Выпуск 157. 
Специфические особенности лексики яг 
грамматики уральских языков. Труды 
по финно-угроведению 6. Тарту 19в0, 
164 с., 400 экз., 1 руб. 50 коп.

Реакционная способность органиче
ских соединений. Том. XVI. Вып. 3 (59>. 
Ноябрь 1979, 135 с., 400 экз., 1 руб.

В. П. Салупере. Общая симптомато
логия и методы исследования болезней 
желудка. Т арту  1980, 48 с., 1000 экз.,
10 коп.

В. П. Салупере. Основные болезни 
желудка. Т арту  1980, 84 с., 1000 эк з ., 
15 коп.

KLUBI Ü R I T U S E D
«SÕPRUSES»

Laupäeval, 17. mail kl. 20 õppeaasta 
viimane pidu — s u u r  s p o r d i  s h o w  
(karate, etteasted võimlejatelt-tantsl- 
jatelt, seltskonnanumbrid, filmipro
gramm, mitmevõistlus TRÜ klubi grand  
prix’le, baar, tantsuks mängib ansambel 
«Meedium»).

Võta kaasa üliõpilaspilet.

NB!
Täna ilmub ka venekeelne lisaleht.

Toimetaja V. SOOTAK

Ajalehe «TRÜ» toim etuse aadress: 202400 T artu , ОПкооП t. 18, TRÜ, ruum 302, tel. 341-21/253. Hans Heidemanni nim. trükikoja  trükk. T artu Ülikooli 17/1». III . Üksiknumbri hind 2 kop. 
«  Tellim. nr. 1981. MB-01537.

«Тарту Р ийклик Юликоол» («Тартуский государственный университет»). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ и профкома Тартуского государственного университета, г, Тарту,
Эстонской ССР.
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POLIITPAEVAL
Tänavuse õppeaasta ühtsetel poliitpäevadel on TRU töötajatele ja 

üliõpilastele kõnelnud aktuaalseist ühiskondlik-poliitilistest, majandus
likest jt. probleemidest paljud lektorid. Kultuuriprobleeme käsitles sü
gissemestril meie kultuuriminister J. Lott. Esinesid veel EKP Kesk
komitee endine sekretär V. Väljas, samuti mitmed lektorid NLKP 
Keskkomiteest.

Selle kuu ühtsel poliitpäeval, 14. mail külastas ülikotfli Eesti NSV 
Ministrite Nõukogu esimehe asetäitja ARNOLD GREEN. Ta kõneles 
olümpiamängudest, ettevalmistustest Moskvas ja Tallinnas. Lähemalt 
peatus A. Green Pirita purjespordikeskusel ja teistel spordi suursünd
museks valmivatel objektidel.

R a h va k o n tro lli 
a ru a n d e - ja  v a lim is - 

k o n v e re n ts ilt
Aprillis peetud konverentsil esitas meie rahvakontrolligrupi esimees 

dots. Albert Paltser  aruande viimase aasta  tööst. Järgnevalt lühidalt 
ARUANDEST.

Töötas 4 sektorit. Õppe- ja  teadustöö sektor (E. Rahi) vaatab õppe
töö korraldamist, tunniplaanidest kinnipidamist, õppedistsipliini. P a ra 
nemist on m ärgata ,  ka laupäeviti ei ole enam nii palju puudujaid. 
Palju  on aga loenguile hilinejaid, õppejõudki pole sellest süüst puhtad. 
Päris korras ei olnud kontrollimisel tunnitasu järgi töötajate aru
anded.

Kaugüliõpilastel pole veel kõigis aineis õppekirjandust ja  p rog
ramme, kõik õppejõud ei pea kinni ka vastuvõtuaegadest. Rohkem tä 
helepanu tuleks sektoril edaspidi pöörata teadustöö küsimustele. Üli
koolis tehakse palju lepingulisi uurimusi. Need peavad plaanilisi uuri
musi täiendama, mitte asendama. Enam tähelepanu vajab ka vääris
metallide, radioaktiivsete ning mürkainete jms. hoidmine. Ettekandja 
soovitas moodustada uue sektori — keskkonnakaitse sektori. Seni tä i
tis selle ülesandeid olme- ja sanitaarsektor (J. Pärnat). Siin on kõige 
rohkem tegeldud ühiselamutega. Kuigi on palju kontrollitud ja m ajan
dusosakond mitmeid puudusi kõrvaldanud, pole olukord eriti p a ra 
nenud. Käest on lastud üldkasutatavad ruumid, koristamata ja m us
tad on mõned toadki, lõhutakse mööblit. Ilmselt peaks rohkem karis
tama. Ühiselamuis ei ole seni õieti abi olnud üliõpilasrahvakontrolöri- 
dest. Nemad peaksid aga olema kasvatustööprodekaani esimesed abi
lised. Pideva kontrolli alla tuleb võtta ka ühiselamute valve. Vähemalt 
üks üliõpilasrahvakontrolör kontrolligu valve kohalolekut.

On käidud ülikooli sööklais ja einelaudades, tehtud soovitusi puu
duste kõrvaldamiseks. Etteheiteid on to itlustusasutuste töötajail ka tu 
dengitele, kes puhtust ja korda ei pea.

Majandussektor (V. Kiis) on korraldanud palju kontrollretki, jä lg i
nud ainelise vara hoidmist, elektrienergia ja  kütte säästmist, remondi- 
plaanidest kinnipidamist jm. Säästuülesanded on hästi täidetud, kuid 
kokku hoida saaks enamgi (kui näiteks terve ööpäev ei põleks ühis
elamuis elektripliidid!). Uuel grupil tuleks nähtavasti täpsemad meet
med kavandada.

Nähtud puudustest, ettepanekutest on kontrollijad alati informeeri
nud ülikooli juhtkonda, asjaomaseid isikuid. Kahjuks ei olene olu
korra parandamine alati üksnes ülikoolist. A. Paltser  arvas, et uuel 
grupil tuleks selles osas püüda paremini korraldada organisats iooni
list tööd, ta tegi selleks mitu ettepanekut.

Organiseerimissektor (H. Kärtner) on suutnud ülikooli rahvakont- 
rolöride tegevust süsteemsemaks ja  põhjalikumaks kujundada.

SÕNAVÕTUD, õppeosakonna rahvakontrolör M. Salundi: «Iga üli
õpilase kohta tuleb semestris 36 tundi puudumisi. Oppedistsipliiniga 
on kõige rohkem raskusi filoloogidel ja  arstidel. Täpsemalt on vaja 
tä i ta  päevikuid. Et lõhutakse ka auditooriumimööblit, tuleks vist õppe
jõududel ise uksed lahti ja  kinni keerata.»

Keemiaosakonna rahvakontrolör T. Ilomets tuletas jälle meelde (sel
lest on ka ajalehes kir ju tatud),  et keemiahoone vajab oma koman- 
danti.

Ametiühingukomitee esimees H. Kabur rõhutas üliõpilasrahvakont- 
rolöride töölepaneku vajadust, õppejõududest ei pea distsipliinist kinni 
paljud tunnitasu  alusel töötajad. Neid inimesi tuleks hoolikamalt 
valida.

Haldusprorektor A. Otstaveli mureks olid nagu ikka ühiselamud. 
Rahvakontrolli töös silma paistnud A. Paltserile, H. Eplerile, T. Ilo- 
metsale ja  V. Kiisile andis ta  üle rektori kiituskäskkirjad.

Filoloogiateaduskonna rahvakontrolör M. Lauristin peatus meie rah- 
vakontrolöride töö käsitlemisel ajakirjanduses. Rohkem kirjutisi võiks 
ilmuda üliõpilastelt. Ta tegi ettepaneku, et peagrupi juures hakkaks 
tööle pressisekretär, kelleks voiks olla ajakirjandusüliõpilane.

Üliõpilaste ag aras t  osavõtust rahvakontrollitöös tõi näiteid kehakul
tuuriteaduskonna rahvakontrolligrupi esimees H. Laidre. Antakse välja 
oma seinalehte. Käärikul on moodustatud rahvakontrollipost.  H. Laidre 
arvas vajaliku olevat ra jada peagrupi juurde metoodikanõukogu, kes 
koordineeriks ja juhendaks tähtsam ate üleülikooliliste asjade kontrol
limist.

Sõnavõtuga esinesid ka ENSV Rahvakontrollikomitee osakonnajuha
ta ja  H. Sisask ja linna rahvakontrollikomitee esimees E. Kuld, kes 
leidsid konverentsi olnud asjaliku ja sisuka. E. Kuld andis A. P a ltse 
rile kätte linna rahvakontrollikomitee aukirja TRU rahvakontrolligrupi 
hea töö eest.

Konverents hindas grupi senise töö rahuldavaks. Uus komitee sai 
37-liikmeline. Grupi esimesel koosolekul valiti esimeheks_ m ajan du s
teaduskonna professor Heiki Müür, asetäitjaks ja organiseerimistöö 
sektori juhata jaks Harri Kärtner, õppe- ja  teadustöö^ sektori ju h a ta 
jaks Robert Looga, sanitaar- ja  olmesektori juhatajaks dots. Jaan  
Pärnat ,  majandussektori juhatajaks Kiira Talja ning töö- ja  kesk
konnakaitse sektori juhata jaks dots. Artur Lind. Sekretäriks on Kül
like Kool.

Selles lehes
ф  Füüsikakateedrite juhata

jad pidasid nõu Mosk
vas (prof. Karl-Samuel 
Rebane) — 2. Ik.

#  Ohtudest veematkamisel 
(Tiit Rosenberg) ja ühest 
varakevadisest paadimat
kast Mstal (Jüri Valge) — 
2. Ik.

ф M. Tiksi näidend «Lahti
hüpe» «Vanemuises» 
(Peeter Järvelaid) —- 2. lk.

ф  «Krapis» esinevad Ann 
Must, Aado Lintrop, Ka-* 
jar Pruul, Eve Kivipõld, 
Harry Liivrand, Tõnu 
Peets, Imre Siil — 3. lk.

ф  Mälestame Anatoli Mitti, f 
kauaaegset ülikooli õppe- |  
jõudu — 4. Ik.

ф  Kodunduskabinetis käis i 
Eha Marks — 4. lk. |

Ф  Spartakiaad — 4. lk. f
ф  Tähelepanu, tuusikud! — |  

4. lk. J

U U D I S T  *  U U D I S T  * U U D I S T  * U U D I S T

VIKTORIIN
SÕJA-AJALOOST

A N A TOO M IAR ING IL  
U U S  J U H A T U S

EIMAR RAHUM AA  
Õ I G U S T E A D U S E

Teisipäeval, 13. mail selgitati vä l
ja ülikooli parimad sõja-ajaloo tund
jad. Teist korda toimunud ja võidu
päevale pühendatud teaduskonda- 
devahelise viktoriini avas ülikooli 
sõjalise kateedri ülem polkovnik 
E. Hirvlaane. Esitatud 20 küsimust 
puudutasid II maailmasõda, Suurt 
Isamaasõda ja eesti rahva võitlust 
Suures Isamaasõjas. Pingelises 
heitluses tuli 30 punktiga teist aas 
ta t  jär jest esikohale õigusteadus
konna võistkond koosseisus R. V a
re (V k.), A. Arrak, J. Pulk, P. J ä r 
velaid (kõik IV k.) ja  E. Kingu (II 
k.). Vaid pool punkti jäi maha a rs
ti teaduskonna võistkond koosseisus 
A. Meos (farmaatsia IV k.), J. Je- 
listratov, T. Juul, J. Lillemägi ja A. 
Kesküla (kõik ravi IV k.). III ko
ha sai bioloogia-geograafiateadus- 
konna võistkond koosseisus U. 
Kaup, K. Sepp, M. Kaldmäe (kõik 
geograafia II k.), V. Saar ja T. 
Raudsepp (mõlemad geograafia III 
k.). Eriti pingeliseks kujunesid 5 
viimast küsimust, kus võisteldi v ä 
hendatud koosseisudega. Ainus kü
simus, mida ükski võistkond ära ei 
suutnud vastata ,  oli, millal ja  kel
lele omistati esimestena Suure Isa 
maasõja ajal Nõukogude Liidu 
kangelase aunimetus. Kas teie tea 
te seda?

ANDRUS LAUREN, 
ELKNÜ TRU komitee 

asesekretär

I F k 'T O P

N O V O S I B IR S K I S T
Aprillikuu lõpupäevil oli aeroio- 

nisatsiooni ja elektroaerosoolide la
boratooriumi kollektiivil külas No
vosibirski RÜ dotsent, NSVL TA 
Siberi osakonna Keemilise Kineeti
ka ja Põlemisprotsesside Instituudi 
teadur K. Kutsenogi. Laboratooriu
mi teadusseminaril esines ta loen
guga aerosoolide uurimise uutest 
suundadest ja kasutamisest.

Seoses viimasel ajal m ärga tava  
huvi tõusuga aerosoolide k asu ta 
mise vastu  võitluses taimekahjur- 
lusega on mainitud instituudis uuri
tud insektitsiidide nn. aktiivse toi
me sõltuvust aerosooli disperssu- 
sest. Teaduslikult põhjendatud 
peensusega aerosoolide rakendam i
ne võimaldab keskmise toksilisu
sega mürkkemikaali kulu vähenda
da kuni mõnekümne grammini hek
tari kohta. Sellel on suur m ajand us
lik ja keskkonnakaitseline tähtsus.

Novosibirskis on välja töötatud ja  
kasutusel metsade töötlemiseks 
võimsad veoautodele monteeritud 
turboreaktiivmootoritega aerosooli- 
generaatorid.

Lektor rääkis ka ülipeente tah 
kete osakestega aerosooli rakenda- 
misvõimalustest kondensatsiooni- 
tuum adena atmosfääris sademete 
esilekutsumiseks või rahe vältimi
seks. Kõne all olevas instituudis on 
selles suunas täiustatud seni vä lja 
töötatud submikroskoopiliste aero
soolide saamise ja mõõtmise mee
todeid n ing seadmeid.

LEMBIT V ISN A PU U

23. aprillil toimus ÜTÜ anatoo
miaringi aruande- ja valimiskoos
olek.

Arstiteaduskonna ÜTÜ ringide 
traditsioonide seas võib stabiilse- 
maiks lugeda ringi juhatuste  vahe
tamise tseremooniaid. Tavaliselt 
toimuvad need sügisel. Mõnes rin
gis, näiteks pediaatria- ja  nüüd siis 
ka anatoomiaringis, kevadel. Keva
dine juhatuse vahetamine annab 
võimaluse endisel aktiivil aegsasti 
välja õpetada oma järeltuli jad, et 
sügisel kohe tööle asuda.

Anatoomiaringi aruande- ja  vali
miskoosoleku avas dotsent A. Lepa 
koostatud päevakohane helimon- 
taaž. Ringi tööst kõnelesid selle v a 
nem S. Nazarenko, asevanem 
A. Vent, vanemõpetaja K. Ulp, dot
sendid E. Lepp ja H. Tapfer. Se
nine juhtkond on ametis alates 
1975/76. õppeaastast. Liikmeid on 
neil aastail olnud püsivalt kümne 
piires. Anatoomiaringis alustati 
teadustööd on jä tkatud teistes r in
gides. Koosolekutest on osa võtnud 
praegune neuroloogiaringi vanem
S. Lukas, oma konverentsiettekan- 
deid on siin ette valmistanud pul- 
monoloogiaringi vanem J. Lillemä
gi. Neil aastail on anatoomiaringi 
liikmed korduvalt esinenud ettekan
netega UTU konverentsidel nii üli
koolis kui ka väljaspool vabariiki. 
Siin valminud võistlustöö maksa 
angioarhitektoonikast on suunatud 
üleliidulisele konkursile.«

Kõigis anatoomiaringi saavu tus
tes on suur osa anatoomiakateedri 
õppejõududel. See osa on vahest 
kaalukam kui arvata  osatakse, sest 
on ju anatoomiaring praktil iselt esi
mene, mille tööst vastne ars titea
duskonna tudeng osa saab võtta. 
On saanud heaks -tavaks, et oma 
abist pole iial ära öelnud ükski õp
pejõud ning kateedri abipersonal 
suhtub mõistvalt «rebaste segasesse 
nikerdamisse». Sellise soodsa õhk
konna loomise eest tuleb tänada 
eelkõige kateedri juha ta ja t  dotsent 
Ela Leppa ja viimastel aastatel 
ringi juhendanud dotsent Arne 
Leppa.

Kuigi anatoomiaring on olnud 
õige paljudele hüppelauaks teistesse 
ringidesse, on ka neid, kes on 
truuks jäänud puhtmorfoloogilisele 
uurimistööle. Nooremate seast v ää 
rib selles osas esiletõstmist ravi- 
osakonna III kursuse üliõpilane 
Gennadi Timberg. Tema valitigi 
ühehäälselt uueks ringivanemaks. 
Uuele juhatusele pandi südamele 
hoida traditsioone ning pöörata eri
list tähelepanu ringi 35. aastapäeva 
tähistamise ettevalmistamisele ja 
väljapais tva õpetlase A. Rauberi 
mälestuse alalhoidmisele. Valimise 
järel andis senine vanem S. Naza
renko G. Timbergile üle ringi süm
boli — võtmekese teadusesse. Koos
olekul täideti ka lünk ringi kroo- 
nikaraamatus. Lõpuks esitas S. N a
zarenko ülevaate oma tööreisilt 
Saksa Demokraatlikku Vabariiki.

REIN KAUP

K A N D ID A A D IK S
NSV Liidu TA Riigi ja õ ig u s e  

Instituudi erialanõukogu ees kaitses 
edukalt kandidaadiväitekirja «Kon
suli funktsioonid tsiviil- ja  sõja- 
merelaevanduses» TRÜ riigi ja 
haldusõiguse kateedri vanemõpeta
ja EIMAR RAHUMAA. Töö valmis 
professor Abner Uustali juhenda
misel. Konsulaar- ja mereõiguse 
piirimail paiknev problemaatika on 
uudne ning seni teaduslikult vähe 
uuritud. Väitekirja järeldused ja 
soovitused on kasutatavad konsu- 
laarteenistuses ja merelaevanduses.

JAAN SOOTAK

BIOLOOGIAT EOORIA  
JA ELU RÜ TM ID

8.— 11. mail toimus Muuksis Ees
ti VI teoreetilise bioloogia kevad
kool teemal «Elurütmid». Selle kor
raldasid Eesti Looduseuurijate 
Seltsi teoreetilise bioloogia sekt
sioon, TRU UTU teoreetilise bio
loogia ring  n ing Eesti Geneetikute 
ja Selektsionääride Selts. Seekordne 
kevadkool paistis silma arvuka osa- 
võtjaskonna poolest, kuigi üliõpi
laste kaasalöömine oli üsna ta g a 
sihoidlik. Teoreetilise bioloogia in- 
terdistsipliinsus avaldus ka osavõt
jate profiilis — bioloogide hulgast 
kostis teistegi teadusharude esinda
jate hääli, näiteks esines ettekande
ga füüsikaosakonna V kursuse üli
õpilane Liia Krumm.

Probleemide ring oli küllalt avar, 
ulatudes kaugele üle bioloogia pii
ride. Biorütmide teooria pioneeri 
N. P ä rn a  elu ja loomingut va lgus
tas oma ettekandes bioloogiadoktor 
T. Orav, kes on püüdnud tu tvusta 
da seda Eestimaalt pärit teaduse
meest tänapäeva huvilistele. E tte
kanded puudutasid kõiki põhilisi 
elus ja  eluta looduses toimuvaid 
rütmilisi protsesse, alates molekuli
des ning rakus kulgevatest võnku- 
mistest kuni perioodiliste muutus
teni Maa kliimas ja elusolendite 
superevolutsioonis. õ h tud  möödusid 
vestlusringis,  kus olid kõne all t ä 
napäeva aktuaalsed kultuuri- n ing  
looduskaitseprobleemid. Tehti e tte
panekuid järgmise kevadkooli te
maatika kohta, et mõtted ning te
gemised vastavas suunas aegsasti 
liikuma hakkaksid.

AIGAR PALUMAA, 
bioloogia III k.

N B l
M A R K SISM I-LEN I-  
NISMI ÜLIKOOLI  

L Õ P U A K T U S
on 29. mail kl. 19 ülikooli aulas. 
Palutakse osa võtta kõigil lõpeta- 
jail ja ka kuulajail.



Õ nnitlem e 
H ilde ga rd  
K ivistik k u

Hiljuti tähistas aeroionisatsiooni 
ja elektroaerosoolide laboratooriumi 
pere oma tubli töötaja insener 
Hildegard Kivistiku 55. sünnipäeva 
ja  25-aastast tööjuubelit TRÜ-s.

Alates 1955. aastast töötas ta 
TRÜ rektori kantselei asjaa ja jana  
ja  1967. aastast  kantselei ju ha ta 
jana, 1975. aastast  on ametis 
AEL-is insenerina.

Juubilar on oma tööülesannete 
täitmisel olnud alati täpne, suur vi
lumus on aidanud teda ka kõige 
keerukamate küsimuste lahendami
sel. Sõbraliku ja lahkena on ta võit
nud kõigi probleemlaboratooriumi 
töötajate lugupidamise ja austuse.

Õnnitleme kolleegi n ing soovime 
talle tublit tervist ja  jä tkuvat jõudu 
edasi töötamiseks teda austava 
ÄEL-i peres.

KOLLEEGID

Ministri käskkiri
ENSV Haridusministeeriumi 

käskkirjaga avaldati kiitust 1980. 
aasta emakeeleolümpiaadi hea orga
niseerimise eest organiseerimisko- 
misjoni liikmetele prof. HUNO 
RÄTSEPALE ja KARL MURULE, 
dots. TOOM ÕUNAPUULE, vanem- 
õpetajaile VALVE KINGISEPALE, 
KÜLVI PRUULILE, MAIA RÕI- 
OASELE ja vanemlaborant RAG- 
NA JÕESAARELE.

Kauaaegse viljaka teaduslik-pe- 
dagoogilise töö, aktiivse ühiskond
liku tegevuse eest ning seoses 60. 
sünnipäevaga autasustati inglise 
keele kateedri dotsenti, filoloogia
kandidaat OLEG MUTTI ENSV 
KKEH Ministeeriumi aukirjaga.

Rektori käskkiri
Rahvusvahelise muuseumipäeva 

puhul avaldas rektor tänu aktiivse 
kaasabi eest TRÜ klassikalise mui
nasteaduste muuseumi nõukogu 
liikmetele prof. LEONID STOLO- 
VITŠILE, dots. ARVED LUTSULE 
ja vanemõpetaja HELGI SILLAS- 
TELE ning eeskujuliku töö eest 
muuseumi juhatajale ÕIE UTTE- 
RILE, vanemteadur ANNE REBA
SELE ja preparaator ADELE LUT
SULE.

Rektor õnnitles 70. sünnipäeva 
puhul valvur AKSEL ROSSI ja 
preparaator ELVI MANDRET. Ta 
avaldas kiitust kohusetruu töö eest 
ning soovis tervist ja edu.

60. sünnipäeval õnnitles rektor 
preparaator LINDA REBAST, treial 
KIVE-JOSEP MICHELSONI ja 
ehitustöölist ERICH KÕIVU. Juu
bilarid pälvisid tänu tubli töö eest.

II ülikoolide füüsikakateedrite juhatajate
seminarnõupidamine

toimus 15.—20. aprillini Moskva ülikooli juures ja  oli mõeldud möödu
nud viieaastase töö üldistamiseks, kogemuste vahetamiseks ja ühtlasi 
kateedrijuhatajate kvalifikatsiooni tõstmiseks.

Peale nimekate akadeemikute loengute kuulati ka kateedrijuhatajate 
lühiettekandeid sektsiooniistungeil ja  seminaridel. Neis käsitleti eriti 
teadustöö, sealhulgas ka üliõpilaste teadustöö küsimusi. Kõrgkoolides 
intensiivselt areneva teadustööga seostuvad mitmed iseloomulikud 
probleemid. Põhiline on tendents, et iseseisvate teadusüksuste (prob- 
leemlaboratooriumid, teaduslikud insti tuudid jms.) rajamisel nende 
osa kõrgkooli õppetöös hakkab oluliselt vähenema, aga kateeder kui 
õppe- ja  teadustöö põhilüli ülikoolis jääb tagaplaanile  teadusorgani
satsioonide loomise ja reorganiseerimise käigus. Kokkuvõttes hakkab 
ka ülikooli teadussüsteem dubleerima iseseisvat Teaduste Akadeemia 
insti tuutide süsteemi. Üksmeelselt oldi sellise kateedrite osa vähene
mise vastu. Vastavad sätted kanti otsusesse, mis publitseeritakse a ja 
kir jas «Известия ВУЗ-ов», sama rõhutas oma kõnes ka minister V. Jel- 
jutin, keda olid kogunenud kuulama Moskva ülikooli aulasse kõik sel 
ajal Moskvas õppivad kõrgkoolide täienduskursuslased. Minister too
nitas eriti füüsikateaduste olulisust kaasaegse teaduse ja  tehnika revo
lutsioonis ning sellest johtuvat vajadust laiade teadmiste n ing pers

pektiivitundega füüsikute kasvatamiseks. Palju  tähelepanu pühendati 
veel üliõpilaste teadustööle, eriti üliõpilaste kompleksse teadustöö 
plaani koostamisele ja realiseerimisele. Siin tundus ettekannetes palju 
konjunktuursust. Kippus ilmnema seaduspärasus: mida kõrgemal on 
ülikooli teadustase, seda vähem ülikooli esindajad rääkisid üliõpilas- 
teadusest.  Näiteks Moskva ülikooli töötajad ei rääkinud kordagi üli- 
õpilasteadusest. Küll oli aga plenaaristungil Samarkandi ülikooli esin
daja ettekanne täielikult pühendatud sellele teemale. Kuulajad reagee
risid ettekandele ühtlase suminaga. Tartu  ülikooli esindajate (ü ld
füüsika kateedri juhata ja  dots. V. Ruttase ja allakirjutanu) e ttekan
ded sektsiooniistungeil tekitasid elava sõnavõtuahela.

Seminarist osavõtjatel oli võimalus külastada paljusid silmapaist
vaid Moskva ja lähikonna teadusinstituute. Dubnas tutvuti tuuma- 
uurimisseadmetega, Lebedevi-nimelises Füüsikainstituudis akadeemik 
N. Bassovi juhtimisel tehtavate lasersütikuga termotuumareaktsiooni- 
seadmetega. Sai kohtuda ka oma eriala teadlastega, osaleda sem ina
ridel, diskuteerida aktuaalsete probleemide üle.

Kõige eelnimetatu kõrval ei jä tnud me kasu tam ata  maieelse meele
oluga Moskva kultuuriasutuste mitmekesist programmi. Ühiselt külas
tasime 20. aprillil ka Lenini mausoleumi.

KARL-SAMUEL REBANE, 
eksperimentaalfüüsika kateedri 

juhata ja

Unustades ohud...
Terves Liidus on spordialadest 

harrasta ja te  arvult kolmandal ko
hal matkasport. Üliõpilaskonnas on 
matkamine (nii rahvaspordina kui 
tipptasemel) eriti populaarne. Aas- 
ta -aastalt  kasvab osavõtjate arv, 
matkade keerukus ja matkahooaja 
kestus. Nagu iga teinegi spordiala 
nii nõuab ka matkasport tõsist e tte
valmistust (üldfüüsilist, tehnilist, 
taktikalist), distsiplineeritust ja  
reeglite täitmist. Alles siis on või
malik saavutada  seatud eesmärk ja 
tagada  ohutus. Ilmselt enam kui 
teistel spordialadel kiputakse aga 
matkaspordis oma võimeid üle hin
dama. Algaja suusalendur ei lähe 
näiteks suure trampliini tipust alla 
hüppama. Matkajate — ja paraku 
just meie tudengitest matkajate — 
lulgas kipub viimasel ajal hulljul-
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geid katseid üsna tihti olema. Kui 
enamikul spordialadel toob reeglite 
rikkumine kaasa ainult rajalt  
eemaldamise või diskvalifitseerimi
se, siis matkaspordis tuleb eksi
muste eest sageli üsna ränka hinda 
maksta.

Kurva kogemuse sai ka üks mit
metest sellekevadistest nn. metsiku
test matkagruppidest ja  ühtlasi 
kogu TRÜ m atkajate  pere. Süsta- 
matkal Ukrainas Stroi jõel hukkus 
8-liikmelise grupi juht, füüsika IV 
kursuse üliõpilane Raivo Kull.

Viimastel aastatel on veematka- 
mine mägimatkamist m ustas  edeta
belis teisele kohale tõrjudes kõige 
ohvriterikkamaks muutunud. Eriti 
kehtib see varakevadiste matkade 
kohta, kus külm vesi ja  kiire vool 
ning lühike pühadevahe tingivad

kiirustamise ja  ohu suurenemise. 
Tegelik oht matkal aga  peitub siis
ki inimestes endis. Ohtu satutakse 
juba enne matka — põhiuseks m a t
ka vale või puudulik efftevälmistus. 
Osa õnnetuse põhjustest kujuneb 
välja aga matkal — grupi nõrk 
distsipliin, juhi väikesed kogemu
sed, ohutustehnikareeglite rikkumi
ne. (päästevahendite puudumine, 
nõrk luure ja  julgestus).  Kõik need 
põhjused olid ka nimetatud grupil: 
ettevalmistus ei vastanud valitud 
teise raskuskategooria marsruudi 
nõuetele, kogemuste vähesusest t in 
gitult ei osatud mõista ohu suu
rust. Selle asemel, et süstad ohtli
kust, varemgi ohvreid põhjustanud 
lüüsialusest kärestikust mööda kan
da, sõitsid kaks süstkonda ilma 
päästevöödeta, kiivriteta ja  süsta- 
põlleta paisust alla.

Nagu näitab statistika ja kinnitas 
seegi õnnetusjuhtum, on ohtude ja

avariide põhjuseks matkal enam kui 
pooltel juhtudel grupi ja marsruudi 
halb ettevalmistus ja marsruut-kva- 
lifikatsioonikomisjoni (MKK) nõue
te ning soovituste m ittearvesta
mine. «Metsikult», s. o. ilma MKK-s 
vormistamata lähevad grupid välja 
siis, kui nad teavad, et ei vasta 
esitatavatele nõuetele. Üliõpilas- 
gruppide puhul lisandub sellele a la
ti õppedistsipliini rikkumine — 
minnakse mööda ülikoolisiseselt 
kehtestatud korrast,  kus matkaloa 
võib anda vaid õppeprorektor.

Matkamise korraldamiseks keh
testatud reeglite eesmärgiks pole 
mitte matkamise takistamine, vaid 
matkajate  ohutuse tagamine. Põhi
printsiip — lähemalt kaugemale, 
lihtsamalt keerulisemale. P idagem 
neist reeglitest kinni.

TIIT ROSENBERG, 
veematkainstruktor, MKK 

liige
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Kevadisel Mstal
K aheksateist kotti. K uusteist kätt. Süstam atka  algus.
R attakolksud. Lum elaigud põõsais. Tulvavesi.
Sood. Järved. Sood.
Sinililled. Palju sinililli.
Päike. Jõgi. Külson. Kaar. Stringer. Nahk.
Tangid. Nuga. Naaskel. Köis. Kurat!
K apten, pootsman. Higi. Janu. Janu.
Küla. Kirik. Uhke. Ülev. Valge kui kontrast. Kui peahoone. Pood. 
Postkontor.
Lõke. Lõkkejutt. M atkajutt. Ilm aju tt. Punane päike.
Jõgi. Lai jõgi. 1. mai. N uudlid. L ihakonservid. Suitsuvorst. P ann
koogid. «Peipsi tint».
Piparmünditee. Köõmnetee. Pärnaõietee. Gruusia tee. Ä m brit ee.
Tuul. Pilved. Talvepilved. Valu. Lõhkised huuled. Sõrmed. Sinised. 
Hirm. Laine. Teine laine. Suur laine. Teine suur laine. Palju  
suuri laineid. Õnn. Unustus. Rõõm. Bisl
Süstad. Parved. Katamaraanid. Kanuud. Mehed. Naised. Laps. 
A stang . Kohin. Võitlus. Tõmme. Suund. Tõmme. Veel! Veel! Vaikus. 
Kriis. Võit. Naeratus.
Lõke. Kodu. Kodused. Sädem ed üles helbeile vastu. Mõtted.
Telk. Vasak pool! Parem pool! H ingeaur katuse all.
K uusteist kätt. K aheksateist kotti. Kolmsada kilo. Haavad. Arm id. 
Päikese jälg. Tuule jälg. Rahuldus. Süstam atka  lõpp.
Piusa. Kodu. Lum esadu.
President Tito. Raivo Kull.

JÜ RI VALG E
JÜRI LAANE foto 12. mai 19$0

„Lahtihüpe“ „ Vanemuises“ lahti hüpatud
Sageli oleme kuulnud fraasi: tea

ter algab fuajeest. Ta algab tege
likult meie jaoks juba varem  — 
meie m eeleolust, lootusest, teadm is
test, m illega teatrisse läheme, mida  
seal näha tahame.

M illiseid tundeid võis tekitada  
teade, et Viljo Saldre lavastab « Va
nemuises» M ihkel Tiksi «Lahtihüp- 
ре». A rvam used võib jagada arva
tavasti kaheks.

Optimistlikud: «Näe, jälle uus al
gupärand « Vanemuises» ja veel 
korvpalluri k irju ta tud  ( vaatam ata  
«Kalevi» kõikuvale m ängule  — ole
me ju kõik ka parajad korv pallihai- 
ged või vähem alt päris külm aks jä 
tab see väheseid) — peaks minema  
ja vaatama. Intrigeeris ka teade, et 
näidend tugeva lt autobiograafiline 
ja keda ei huvitaks teiste eraelu.»

Pessimistlikud: <rKorvpalli ei os
ka nad m ängida, siis kirjutavad. 
Ei usu, kas sedagi oskavad,»  — ja 
им и ишиишишищ ih шиши, I

jä tsid  teatrisse m inem ata või kui 
läksid, siis . . .

Spordiprobleem id on hakanud  
inim konna elus om andam a üha suu
remat tähtsust. Erilise teravuse 
omandab m uidugi tippsport. Spõr- 
diteem aliste näidendite lavastam ine  
teatris on arvatavasti ajaga kaa
saskäim ine. Vene D raamateater on 
asunud koostööd tegem a ju endise 
kõrgushüppekuulsuse Valeri Brume- 
liga.

Tippspordi probleem ei ole v iim a 
sel ajal tekkinud, teravnenud küll. 
Tuntud  mens sana in corpore sano 
on tegelikult üks osa Juvenalise ü t
lusest <rpaluda tuleb, et terves ke 
has oleks terve vaim».

Iga  vaataja näeb näidendit läbi 
oma «prism a» ja seetõttu leiame ka 
«Lahtihüppes» m itu  tasandit.

Esimene tasand — üliõpilaselu 
kujutam ine. On näha elulähedust ja 
nn. materjali head tundm ist. M eel

divaks tegi selle noorte näitlejate  
pingevaba mäng. See jä ttis  varju  
näidendi nn. filosoofilisem a sisu.

Teise tasandina näeb näidendi 
kangelase püüdlusi tippspordis ja 
elus üldse. Tekib mõte, et tippspor
dis nagu alpinism iski tuleks vahet 
teha ka veel erinevate «tippude» 
vahel. N ende kõige kõrgem ate tip 
pude vallutam iseks näidendi autori 
sõnade järgi peab olema «professio
naalset kretinismi» ja v is t ka eel
dusi. Kes tahab päris tippu jõuda, 
ei tohi kahelda oma võim etes ja 
peab edasi m inema ( aga kuidas on 
m õtlem isega?).

N äidendi kangelane mõtleb — 
püüab saada endas selgusele. Kas 
m itte  see ei peata teda teel? Või 
algab põhjalikum  mõtlem ine ja ana
lüüs alles siis, kui liikum ine on jubd 
lõppenud?

Kolmas tasand — kahe eelmise 
ühendam ine ühes isikus («üliõpi

laste hulgas sportlane  — sportlaste  
hulgas üliõpilane»). Ü ldisemalt tä 
hendab see erialal kõrge professio
naalse taseme saavutam ise ja selle 
nn. eraeluga ühendam ise probleemi.

Lõpetuseks. «Lahtihüppe» lavasta
m ine Tartus on omamoodi süm 
boolne — on ta ju ka üliõpilaslinn
— ja probleemid seega ehk pare
m ini m õistetavad, kuig i näidend pa
kub elam use m itte ainult üliõpilas
tele. Süm boolne ka seetõttu, et vii
mane algupärand enne «Lahtihüpet» 

.oli Juhan Peegli fragm entaarium i 
«Ma langesin esimesel sõjasuvel»  
lavavariant. M ihkel Tiksil on aja- 
kirjanikudiplom . õpeta ja le  järgnes 
õpilane. Ehk saab «Lahtihüppest» 
noorele autorile ka loom inguline  
lahtihüpe.

PEETER JÄ R V E LA ID
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K U ID AS V Õ IK SIN G I TEADA MAA M U STA O LEV A T
põllupaikade auravail palgetel
varakevadel ta jun ta a lastust
tusatundidel ahm in ku i halastust
seda rahu ku i seisatan sajus

kuidas võiksingi teada maa m usta olevat 
südasügisel langenud lehtede all 
kiviklibuseis kaldais ja kalm etes 
vargsi vaibunud vihm ade viisis 
tasa hiilinud lum ede tantsus

läbi vaadata vihm ast — ei näe 
hääli kuulata ka lm ust — ei kuule  
sest on saatusesiul seitse saba 
kes neist mõnda püüab jääb haigeks  
sest on ulm adepuul seitse vilja  
aga unistus ununeb ruttu

kuidas võiksingi teada maa m usta  olevat 
kulgedes teena ta palgel

ANN MUST
Elts ja Tiiu, filoloogid

KAJAR PRUUL
September. /

Tuleb sügis, 
üksik teeline 
läheneb, lõheneb 
taevas halli 
m antli ja peakoti 
all. Juuspeeneks 
taheneb vihm.
Kaheneb pilguga  
haaratav, k a o b ..

HARRY LIIVRAND
lum em em m i langeb õunapuule 
ehapuna kum ab veidi veel 
koerad kooris haugatavad kuule  
Üksik rändaja on külateel

rehetares nõrka va lgust oilgub 
nukralt avab ukse perenaine 
voodi ette  küünlarasva tilgub  
keha pole purjus ega kaine

Marsilaul.
Nostalgia.
Kodutu lapse elu.
M ida tean sellest mina? 
P udelis koduõlu, 
taskus paar keedum una,

hom m ikul sõidan ühe 
linna seest teise linna. 
Iga tsu s läheb üle.
O lgu tal m õnus minna.

H om m ikul lahkun kodust. 
K uhugi ikka jõuan.
Kodude k irjust rodust 
õõajaks mõne nõuan.

Kooserdan kodust koju. 
Kaua ei kuskil püsi. 
Kõikjal on liigset kolu. 
Kuskil ei peeta pühi.

Kuhu m ul kiiret, kuhu? 
H om m ikul ühest linnast 
lahkun, täis söönud kõhu. 
K atkenud vaenukinnast

nõelun. Ehk annab sooja  
talvisel külm al ajal. 
tä n a v  täis liiva-šoola. 
Käin iseenda najal.

Neiu M artlina kohtuasi lükati ai
na edasi ja edasi ja lõpuks ei saa
nud keegi aru, m iks neiu M artiina  
ikka ja jälle istub kohtum aja oote
saalis, ku ig i talle selge sõnaga öel
di, et tema asi lükati juba kuue
teistküm nendat korda edasi. E nt 
neiu M artiinal oli hea lootus ja nii 
tu li ta jälle, ja tuli üheksateistküm 
nendat, ja kaheküm nendat korda. 
Meie am etnikud on viisakad. Nad  
naeratasid kaksküm m end korda  
laialt, aga kaheküm ne esimesel ü t
lesid otse suu sisse, et ega enam  
ei maksa tulla, sest teie kohtuasi 
lükati edasi. Miks? küsis neiu M ar
tiina. Inim ene 'vägistatakse päise 
päeva ajal ära, tu tkit, et seadus sind  
ka kaitseks või nii, ütles neiu M ar
tiina. Noo, mis te nüüd, naeratas 
am etnik kaheküm ne esim est korda, 
seadus m uidugi kaitseb, aga teid 
pole ju kellegi eest kaitsta. Te ü t
lete, et m arslased käisid teie pool

ANN MUST
Kui niisam a arm astataks, 
m itte, et teene teene eest, 
puhta või hukkaläind elu eest, 
m itte, et ilusa sääre eest, 
maheda tuvihääle eest, 
m itte, et hauani truuduse eest, 
võrratu arm ukunsti eest, 
hurm ava tantsuoskuse eest, 
m itte, et peene vaistu  eest, 
m itte, et ilulem buse eest, 
arm sate lauakom m ete eest, 
võim sate vaim uannete eest, 
m itte, et ausa südam e eest, 
õige ja  ülla printsiibi eest, 
rikka ja avala hinge eesti

L ihtsalt, et oleks üks arm astajat 
A rm astaks lihtsalt, ei m illegi 
eest!
L ihtsalt et oleks üks arm astaja  
ku i halastus — m itte m illegi 
eest!

EVE KIVIPÕLD
Valulapsele
Kes see andis lapse kätte valu, 
valu, m is ei ole lapseohtu? 
(V astum ürg iks valule on vale. 
Lapsed ju ei tunne seda rohtu.) 
Vaata last, kes seisab, hambad

huules,
rusikasse meeleheidet peita  
püüdes. Vaata, pisarad ta hääles 
usuvad, et üles neid ei leita.

Ta on laps. Ta usub, et on parem, 
kui ta põski pisarad ei paita. 
Sellest va lust ta ei teadnud

varem  — 
ta ei oska leida varjupaika.

Vaata teda — ta on purunemas. 
Põsed lõõm amas kui põletikus. 
Vaata tulemerd, m is möllab temas. 
Kes see andis lapse kätte tikud?

ja veetsid aega ja üks neist m uu
tus üleannetuks j a . . .  A ga  neiu 
M artiina, m ida otsivad marslased  
Põltsamaalt? Oh mis te nüüd, ma 
usun teid täiesti. A ga  mis .. . ars
tid ütlevad? Kas nemad ka usuvad?
Oo jaa, ütles M artiina, nemad nae
ratasid ka kaksküm m end korda ja 
kui poiss juba kooli läks, siis m ui
gasid isekeskis, et ta on väga mars- 
lase nägu. No vot, sõnas am etnik, 
arstid ka ei usu. Usuvafl, ütles 
M artiina, ainult tunnistada ei ju l
ge. Lollpea, karjus am etnik esim est 
korda. Lollpea, karjus ta teist ja 
kaheküm ne esim est korda. Petis 
olete! Välja! Järgm ise esm aspäeva
ni, naeratas M artiina ja läks. Ja 
tuli jälle ja visa ti välja. Ja tuli ja 
visati. Asitõendeid, ütles peaproku
rör. Pole asitõendeid. Ja kui oleks
— marslasi poleks nagunii, et neid  
karistada. On, ütles Martiina. On. 
Küll nad tulevad jälle ja ma ütlen

Tiiu: See lo o tu s . . .  nüüd. A lles  
nüüd ja  ka nüüd m uidugi m itte  
kindlalt. A ga  m illal öeldakse ’k ind 
la lt’? S iis, kui mõeldakse ka võim a
likule ebaõnnestumisele, see om a
moodi l ä b i  mõeldakse. A ga  mina  
ebaõnnestumisele ei mõtle. Mis 
saaks siin ebaõnnestuda . . .  nüüd? 
Ka ’õnnestuda’ ei saa, sam al põhju
sel.
Elts: M ulle ongi viimasel ajal tun 
dunud . . .  m äletad, kui ma vahe
peal psühholingvistikat kui linnii- 
piima im esin ja  aspirantuuri kippu
sin . . .  siis tu lig i m ulle see mõte sõ
nadest, t e k s t i d e s t ,  m illedel 
puudub vaste. S inna  on jõudnud  
need m itm ed moodsad teadused. 
Tekst väljendab ainult iseennast, ta 
ei ole kirjeldus, sest kui ta oleks 
kirjeldus, siis oleks ta m illegi puu
duva kirjeldus. Ta on A si Iseenese
le. Pikad teaduslikud artiklid käsit
levad ainult iseen n a st. . .  M atem aa
tikas on see om al kohal, m atem aa
tika on m äng, m ängu e m a . . .  aga 
võib-olla on ta m ulle lih tsalt üks
kõiksem, kuig i äratab m uidugi enam  
v a im u s tu s t. . .  nagu uhke kangela
ne kinoekraanilt — ei, m itte  uhke, 
vaid te is tm ood i. . .  — sa tead, nagu  
see m inu m aitse on — ülitundlik, 
ent m itte igale tolale silm ahakka
valt, uhke, ent võitlev selle om adu
sega. N agu m õni kauge õppejõud, 
keda sa äeg-ajalt autahvli vahendu
sel im etlesid  — selline on m ulle 
m atemaatika. A ga  ma arm astan  
oma abikaasat, kuig i tal neid m ulle  
nii kalleid jooni p o le . . .

Tiiu: Kiduv sinisukk! S in isukk  sü 
dam e sopis. Elad oma tubli jum al
dava mehega, kes ei ootagi sellist 
alandavat truudusem urdm ist — nu
ga hambus, varitseb ta instituudi 
koridores neid varjatud ü litundlik
ke, sina aga tõmbad sinisuklusega  
ringi. K oltunud käsikirjad hinge 
põhjas! A ga  jahid «Burdat.» ja trim- 
pad õlut — kellele see teater, m e
hele?, kolleegidele?
Elts: Kes on m u mees ja kes on 
mu kolleegid? M atem aatika on 
vorm ja kunstid  on sisu; ma olen 
otsinud neid koos, jäängi otsima. 
Tiiu: Em a . . .
Elts: Ema . . . ?

N emad, ema ja tütar, elasid uues 
kahetoalises korteris keset sooja 
vett, gaasipliiii, igavesi vaibaklop- 
pijaid, öiseid m ootorisoojendajaid  
ja m ajadevahelist võim sat akusti
kat.

Tütar oli invaliid. Ta mõlemad 
käed olid kärbunud. Ta nägi vana 
ja väsinud välja, ema aga võimas, 
noor ja elujõuline. Ema arm astas 
oma tü tart väga.

Tütar istus kodus ja luges. Ta 
oli juba kõik kodus olevad raama
tud läbi lugenud. Ema aga hankis 
raam atukogudest lisa. Tütar ei sal
linud ajaviiterom aane, ema aga tõi 
just neid, et tütar end filosoofia ja 
fantastikaga  hulluks ei ajaks.

Söögilaual esines järjepidevalt 
m aksavorst. Tütar ei söönud seda. 
Kuid ema oli veendunud, et ta ni
m etatud maiuspaia ükspäev sööma 
hakkab. Tõepoolest ta hakkaski. 
M aksavorst on väga tervislik. Tü-

teile siis. Ahah. Hea küll. Mis nägu  
nad on? Mis nägu, m is nägu  — 
inimese nägu. Kas m arslased on siis 
inimese nägu? No m uidugi, m is ne
mad siis erilist ei ole. Hea küll. Nii 
et nad võ ivad  kõrvalm ajas elada ia 
keegi ei pane tähelegi, nii, jah? 
Just nii. No kas neil siis m ing it ise
loom ulikku tunnust ei ole, m ingit 
m ärki kusagil? Jaa, ma m äletan, 
vasaku reie peal oli neil kõigil sün 
nimärk. Või nii, kahva tas’ prokurör 
ia sügas oma vasakut reit. Hea 
küll, me vaatam e teie asja.

N üüd käib neiu Martiina juba  
kuueküm nendat korda ko h tum a:a 
ootesaalis, aga kõik vastu tu lijad  
kratsivad oma vasakut reit ja ü t
levad häbeliku naeratusega, et jä rg 
m isel esmaspäeval, siis v a s t . . .  Ja 
sosistavad Martiinale kõrva: aga 
m is sellesse sünnim ärki puutub  — 
olete ikka kindel või? Ja M artiina  
naeratab võidukalt.

Tiiu: Ema ületamine. Viha ületa
m ine ema vastu.
Elts: M a ei tea, m ida sa mõtled. 
Tiiu: Siis ei ole sul õiget ema ol
nudki. S inu  em ast on see, kõige 
olulisem  kü lg  puudu. Ta on olnud  
vilets ema, ta ei ole pannud sind  
vihkam a  — järelikult ei ole sa p i
danud vihkam ise üle järele m õtle
ma (n ii suure vihkam ise üle). Kui 
sa ei tunne vihkam ist, ei tunne sa 
ka halastust.
Elts: M a ei saa aru.
Tiiu: M uidugi m itte! Ja see on su 
ema süül M inu ema tegi kõik, et 
ma teda vihkaksin. Vähe oli hetki, 
m is ta jä ttis  m ürgitam ata. Vahetpi
dam ata kartsin  ma tedal Ta käitus, 
nagu oleksin ma puupakk, mille 
seest tuleb Buratino välja raiuda, 
mina aga olin elav puu! Väsim atult 
raius ta m ind kirvegaI Ja kas tead, 
E lts, need haavad ei kasvanud aas
tatega kinni, vaid läksid m ädane
ma — niida edasi, seda hullemaks. 
N üüd ta nutab «arm astusest minu  
vastu», tõelisi pisaraid. See on ko
hutav . . .
Elts: See on tavatu . . .
Tiiu: Em ade ideaalid on Buratinod, 
elav puu on nende jaoks patoloo
gia, botaanikast pole nad iUStr kuu l
nud . . .
Elts: See on tavatu, see ju tt, m is sa 
räägid. Sa  võiksid siiski veidi m a
tem aatikat sirvida, keskkooliõpi- 
kuidki. Sa  räägid oma em ast, aga 
ma näen m ingit lillakat massi, sa 
ütled «Buratino», m ulle aga ilm es
tub kaader päevakajalisest k ino fil
m ist. E i kopka eestki vormi! Vor
mis on isikupära, ja lõpuks jõuab 
ju vorm m inuni (sisu  on a la ti), m i
nule sa aga räägid. Kas räägid m i
nule?
Tiiu: M a ei saa a r u . . .
Elts: Ma ei saanud aru, m ille koh
ta ( peale) juurde see sisu käis, 
mille sa nüüd esitasid. Kui ma su 
juurde tulin, Tllu, siis tahtsin  ma 
sust jälle natuke m idagi saada, 
jõuda sulle natuke lähemale, val
gustada oma arm astust. A ga  sina 
ütled: viha, ema, elav puu. Ütled 
sa seda endale?
Tiiu: S ina  ütled: arm astus . . .
Elts: Sisu  on alati, alati ja igal 
pool, teda on alati m uutum atult 
ühepalju.

tar leppis kõigega. Ta ei käinud  
üldse väljas. Tark tüdruk, kahetses 
ema, m is tem ast kõik oleks võinud  
saada!

Kord tuli raadiost Schönbergi 
kvin tett. Tütar kuulas võlutult. Ta 
tahtis ju s t õelda, et ta pole iial 
elus m idagi ilusam at kuulnud, kui 
ema keeras teisele lainele. Kräunu- 
tavad ka igasugused! hüüdis ta. 
M uile meeldib, väga meeldib, ütles 
tütar, keera tagasi! Sa  oled hulluks 
läinud, karjus ema, sa tahad m ind  
kiusata! M iks sa m ulle valetad, nii
sugune jõledus ei saa kellelegi 
m eeldida! Teda ei m ängitaks ju  
m uidu raadios, ütles tütar, kui ta 
kellelegi ei meeldiks. Ah, ütles ema 
ja kallistas tütart, sa ei tunne veel 
maailma! Maailm ori kuri.

Ühe järjekordse rom aani taga vi
hastas tütar tõsiselt. Ta on kretiin! 
karjus tütar. See autor on idioot!

. Ta soovis paljutki, ta tervis oli 
korras ja ta tundis elust suurt rõõ
mu. Tal oli õnnestunud linnas kahe
peale suur tuba üürida — see ei 
tu lnud kallis —, ta kolis sinna s is
se n ing hakkas rahulikult ülikoolis 
käima.

H om m ikul oli ta puhanud, närvid  
nõtked, taevas Toomemäel sinas he
ledalt ja kergelt. Ülikooli valged  
sambad hiilgasid, ta astus nende 
vahelt läbi ja vanade võlvide alune 
mähkis teda õrna jahedusse.

Kui õppejõud loengut pidas, vana  
professor, kelle hambad sulasid  
puhtas kunstva lges, nõjatus tema 
omaette nurgas; asetas lõua vasa
kule käele, püüdis möõdahajuvaid  
sõnu, kirjutas neid paberile. Uneius

Tiiu: See on tavatu . . .
Elts: Vorm tekib  — sünnib, sureb, 
m oondub.
Tiiu: See on tavatu, ku i tühi on su 
ju tt, ku i õõnes! M a räägin sulle  
oma em ast, kes on m ürgitanud m i
nu ja oma elu, ma räägin meie tra
göödiast, aga sina vastad m ulle  
tekstiga, millel pole kusagil vastet, 
mis on A si Iseenesele. Enne rääki
sin ma lootusest, mis on tekkinud  — 
et pole enam karta ebaõnnestum ist 
või mõnd labast «õnnestum ist» — 
kui oled ületanud v iha  ema vastu, 
ületanud tõeliselt, va lgusta tud  ar
m astusega . . .  aga s in a . . .
Elts: A ga sina ei ole ju! Su  haa
vad on m ädanema lä in u d . . .
Tllu: Sa  said siis a r u . . .  Sa  said 
siis ikkagi aru!
Elts: Tiiu, vaata m ulle otsa! Sa  ü t
led: viha ema vastu. A ga  ühe jä 
tad sa nim etam ata, ei tee tast ju t
tug i . . .
Tiiu: M a e i . . .
Elts: Ei, ei, ei! Pole vaja! M i n u  
ees pole v a ja . . .  sa uhke, ü litund
lik õeke. N iisiis . . . ?
Tiiu: I s a . . .
Elts: Sa  arm astasid oma isa?
Tiiu: Jah . . .  Em a alandas te d a . . .
Elts: Ära vaata m a h a .. .  ära vaa
ta maha! Seda tuleb ikka ette. Küll 
m e sellest üle saameI A nna oma 
käsi, Tiiu, oma pehme valge käe
k e . . .  nii õrn . . .  väriseb kui linnu- 
p o e g . . .  pehme käeke, tuksuv soo- 
neke, tuksub m u huulte taktis, 
T iiu . . .  Oh Tiiut Küll me koos sel
lest üle saame, õeke, ületame koos 
viha ema vastu . . .  Laula nüüd seda 
laulu!
Tiiu: Laula, laula, linnukene, 

tammepuude varju aita. 
Lenda, vaga  pääsukene, 
minu ema haua poole.
Ikka mina nuttemaie,
haua juures palumaie: )
tõuse üles, emakene!
Ei ta tõuse, ei või tõusta: 
muld on alla, muld on peale, 
muru katab tema rindu, 
kasvab leinakask murusta. 
Mina vaene lapsukene, 
näen küll päeva tõusevada, 
päeva looja minevada 
ilma armsa emata.
Aga jumal ka mind aitab! 
Ema võttis tema ära, 
lootust andis ta mu kätte!

Peedul, 1979.

K ust talle tuli pähe kirjutam a ha
kata! Ja sina oled niisam asuguneI 
Tütar teadis, et «sina» ei ole para
jasti kodus. Tal oli sellest ühtaegu  
nii hea ku i paha meel. Tütar ärri
tas end nim elt pisarateni. Ta tah
tis end tühjaks nutta. Sa  kasutad  
seda ära, et ma vigane olen! Ma et 
saa seda teha, mida ma tahaksin! Ja 
surmani, surm ani pean ma neid 
jälkusi, ei, sigadusi lugem a, neid  
m aotusi kuulam a, selles mürapõr- 
gus elama! A ga ma lähen ära, ma 
otsin üles oma isa haua, oma kalli 
isa haua . . .

Kui ema õhtul koju tuli, küsis ta: 
kuidas läheb, tütreke? Tänan, hästi, 
vastas tütar. M is sa süüa tõid? 
M aksavorsti, kullake, mäletad, ku l
das sa seda vanasti sallidagi ei võt
nud? Küll ema teab, m is hea on. 
Tule nüüd sööma! Kohe, naeratas 
tütar virilalt.

S uv i 1976

IMRE SIIL

Pühendusega
valdas teda lõpuks täiesti — ta p i
g istas silm ad kinni, kuulis valukir- 
gast m uusikat kõrvades —, ning  
kogu tema tulevikuhelendustest 
kooshoitud maailm  va ju s aegam isi 
lauale laiali, voolas üle laaaääre 
põrandale, im bus parketiliistude va 
hele auditooriumisse maha. Kaotus. 
Unustus. Ei m äletanud enam, m iks 
ta selline oli, pidi olema. E i m äle
tanud enam, m illine ta pidi olema. 
M illiseks ta pidi saama? Kõik oli 
kadunud.

H iljem  seisis ta sam m aste kõrval 
ja täpiline sall lipendas tal kaelas. 
Nii ootam atult oligi ta oma ülikooli 
saanud.

«Krapi» koostas IMRE SIIL

TÕNU PEETS
Martiina ja marslased

Emaarmastus

Proloog



DOTSENT ANATOLI MITT

23. 01. 1909— 15. 05. 1980

Meie hulgast on lahkunud avara 
ja kuuma südamega inimene, terve 
põlvkonna loodusteadlaste kasva
taja, Eesti NSV teeneline kultuuri
tegelane dotsent Anatoli Mitt.

Kodumaa hindas kõrgelt lahkunu 
tööd. Ta oli meie riigi kõrgeima,

Lenini ordeni kavaler. Viis korda 
autasustati teda medaliga. Vaada
tes praegu tagasi tema teele, võib 
kindlalt öelda — Anatoli Miti tege
vus dekaanina ja kateedrijuhataja
na rajas olulise osa sellest vunda
mendist, millel seisab tänane üli
kool — üks meie maa juhtivatest 
kõrgkoolidest.

Mida tuleks meil, dotsent Anatoli 
Miti töö jätkajatel, temalt kõige 
rohkem õppida? Kõigepealt oskust 
kasvatada noori isikliku eeskuju 
najal. Ta nõudis oma kasvandikelt 
töökust ja oli ise töökuse näidis. 
Ta nõudis oma kasvandikelt ja kol
leegidelt täpsust ja oli ise täpsuse 
etalon. Ta nõudis oma kasvandi
kelt ausust, mida ta mõistis kui 
teadliku inimese käitumisjoont, mis 
saab üldse tekkida ja kujuneda ai
nult usalduse õhkkonnas.

Suurte ja keerulise struktuuriga 
teaduskondade juhtimise, suure ja 
keeruka kateedri juhatamise kõrval 
jõudis ta olla väga suure loengu- 
koormusega õppejõud, tulevaste 
füüsikute põhiline koolitaja üldfüü
sikas. Tema loengud paistsid silma 
näitlikkuse ja jõukohasusega. Lek
torina oli A. Mitt säravate oraato- 
rivõimetega, äärmiselt sugestiivne 
isiksus. Sügavat aukartust äratab

tema töö maht ja haare teaduse 
saavutuste propageerimisel ja usu
pimeduse vastu võitlemisel. Sajad 
populaarteaduslikud tööd, tuhan
ded loengud — see on töö, mille 
põhjal dotsent Anatoli Mitti võib 
õigusega pidada meie aja üheks 
suuremaks rahvavalgustajaks.

Jah, küllap me harjusime sellega, 
et dekaani kabineti uks on alati 
meile ja me muredele lahti. Küllap 
me uskusime, et tema jõuvarud on 
ammendamatud. Küllap nii paljudki 
meist märkasid alles 1965. aasta tu
lekahju traagilistel järelpäevadel, et 
meie dekaan on väsinud, et rasked 
aastad on ka talle mõjunud. Ja kui 
ta 1969. aastal — pensioniikka 
jõudmisel — oma suurest ja raskest 
dekaaniametist lahti ütles, mõistsi
me, et see on elutarga mehe järele- 
kaalutud samm. Veel viis aastat jät
kus jõudu aidata töölis- ja maa
noori ülikooli uksest sisse. Veel jät
kus jõudu kaasa lüüa selle labora
tooriumi töös, mis sõjajärgsetel 
aastatel tema mõtetest alguse sai. 
Veel jätkus jõudu ja tahtmist esi
nemisteks rahva ees.

Mälestades armastatud kasvata
jat, austatud õpetajat, lugupeetud 
kolleegi, eesti rahva kultuuri suurte 
teenetega edasiarendajat, mõelgem

sellele, millise osa tema elutööst me 
oleme kohustatud võtma enda kan
da. Püüdkem seda teha sama suure 
hingejõu ja põlemisega, nagu seda 
tegi Anatoli Mitt.

Sõbrad ja õpilased

Anatoli Miti näol kaotas ülikooli 
ajaleht ühe oma kõige vanema, vil
jakama ja vastutulelikuma kaastöö
lise. Nii kateedrijuhatajana kui de
kaanina ja hiljem ettevalmistusosa- 
konna juhatajana leidis Anatoli 
Mitt alati aega aidata nou ja jõu
ga toimetust lehe tegemisel. Meie 
lehe senises ajaloos on jäänud uni
kaalseks 1970. aastate esimesel poo
lel kolme aasta jooksul Ilmunud 
A. Miti meenutuste sari TRÜ tege
vuse taaselustamisest 1944/45. õp
peaastal. Hinnatavad olid A. Miti 
operatiivsed reageeringud ajalehe 
veergudel mitmesugustele poliitilis
tele sündmustele. Tuumakad olid 
tema isikupärased artiklid noorsoo 
ja kõrgkooli pedagoogika teemadel. 
Kõik tehtu jätab hea mälestuse 
dotsent Anatoli Mitist — pedagoo
gist, ühiskonnategelasest, abivalmis 
ja sõbralikust inimesest.

Ülikooli ajalehe toimetus

Spartakiaadil võitjad juba teada S P O R T  *  U U D I S

! * Lauatenniseturniiri p lussid  ja m iinused
* K ergejõustikus oli parim KKT II
* Spartakiaadi lõpetab laskm ine

Pealkirjas peitub tõde. Kuigi läbi õp- gu  ja täpsete pallingutega suutis ta
f f e v S e i  pariseft läbikÄ e  Гккирапе^ le is e s  s e t is  m urda V astase  v a stu  
mlse ajaks polnud laskmise tulemusi panu

*  Meie ülikooH väravpalümeeskond 
tull Eesti NSV meistriks. Viimases 

IKK.о ~ \ mängus alistati mullune esimene, Kiro-OS. (562 p.), 3. matemaatikat. vj_n(m. n KK 18 : 17. TRÜ meeskonnas 
(440,5 P-), 4. filoloogiat. (428,5 p.), mängisid Valeri Zlatin, Jaanus Päiv, 
5. bio-geo (359 p.), 6 . KKT I Jaak Jahllo. Jüri Lepp, Rein Reinok, 
/ 0 0 9  n f  Alar Laanemae ja Jevgeni Nurmla

p.j. KKT-st, Andrus Rogenbaum ja Aivar
Silm TRÜ spordiklubist, Märt Suits ja 

c т „ г п Я P aras t  lauatennist ja kergejõus- Einar Aavik keemlaosakonnast ning Jö-

2 1 :1 9 .  O tsustavas setis ,!а»кп? 8*) °_П Ра,Г̂ _ иГ  й е е * к ^ Г * £ п “Meeskonna treener on Rein iRoos.
*  Eesti meistrivõistlustel naiste vä-

mise ajaks polnud laskmise tulemusi ycuiu . u .  u w u o ia ia j  i h in crpn H fil n 1
veel teada), võib võitja teaduskonna jä tkas Õunapuu Oma ründavat J t / , 0 7  \ о '  mPi<;trlv5 fstlu4tel naiste vä-
nimetada. Bloloogld-geograafjd tulevad ^ ä n g u , s u n d fde3 Kivitsat võrgu- “ ' » . ' М ' , , 1 , “ )* " - га?р,ш '“  J ä T 'ä f iK T S S L S Т ц Й -
aeekord esimeseks. Telsl el tooks ette- e ls im a  s d ,  „H t i itHkaits- ? us t- <127'5 )?•>■ 4 -K? T 11 <J23 ?•). daka. Vältis Tallinna NLV I.

sfc Karateturniirll Tallinnas, kus osa
lesid Kaunase, Kiievi, Sevastoopoli, Tal
linna võistlejad, võtsid osa ka TRÜ

otsa ka kaliibrite null laskmises Võidu mängUS eksima. Seis OÜ tiitHkaits _ , . / 1 1 о \  с  i l
vltf  on endiselt ^«»sorganU eerlm lstM ä jale juba kriitiline: ta oli taga  5. matemaatikat. ( П 8 p.) 6. arstit.
IMIk^läbüu^dHaTadele^näit'ab8 bioloogide- ^  '* ^  Nüüd aga  pööras õnn ÖU- sporc[imed os (9 ^ p \ 9 õigust. linna võistlejad, võtsid osa ka. TRU
geograafide ühtlast esinemist. Igatahes napuule selja. Vastase eksimused t ii /ос  n \ м  karateelased. Finaali jõudsid Vjatšeslav
pole tegu juhusega. Peaaegu kolme- ründelöökides võimaldasid Kivitsal } ? „ .* ? ' ’ V,«, \ to  V v t  Buglevski kehakaalus kuni 65 kg ja
kümnene punktivahe tõestab seda. Tea- fuua m än^u  oöõrde1 21 * 18 kuulus *uusika-keemiat. (78 p.), 12. ККГ Rinaldo Bachmann kuni 76 kgdtlSkOtinä cn/vr/lllRX/l IttVtlxmA itAnrrraaflfl ^ г * . ’ „ T\7 /70 r\ \ IQ оигплИрШ/оло /70 »L. DnUl ЬЯг/г1/ал11у1а trarltravisporditööd juhivad geograafia v .imanp *•„ W£r„ t,ncri. m sn fr IV (72-5 P-). 13. žurnalistikaos. (72  *  Balti kõrgkoolide karlkavõist ustel 
II kursuse tudengid Urmas Kaup ja vnmane selt ja seega KOgU mang . . . j /gn ч jc afaloot tennises tuli kolme etapi järel võitjaks
Andrus Meiner. Kokkuvõtted ja lõplik 2 :1 .  Kivitsale. Kolmas oll A. Lan- r -b  * ~ т п т п  V IV IM E T Q  Leningradi RÜ. Meje ülikooli tennisistid
paremusjärjestus tuleb järgmisse lehte, ^õr (tõõtaiacU. Võistkondlikult sai 
!«u3tikus?kS aga lauatenn,ses }a kerge- esikoha KKT II 123 punktiga, te i

seks tulid töötajad 115 p. Zurnalis- 
17. kutsekeskkooli lauatennisesaa- tikatudengid said 71 punktiga kol

lis selgitati kõrgkooli meistrid ja manda koha.

TOIVO KIVIMETS, 
RAIVO LOTT

jäid teiseks. 
Rennel.

Naistest oli parim Oea

reastati  võistkonnad spartakiaadi Mis meelde jäi? M änguhoog oli
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jandusteaduskonnast Koik vasta- „  E Lestalit, kes kaks õhtut
sed alistas ta  kahes setis, nn finaa- kannat]iknlt cekrPtöri ametit nidas
lis ka S. Onno (töötajad). Kolman- ™ “и1{е 8Й Д  lkfvTim se eest
daks tuli E. Kanepi (matemaati- Г  nv“ f 4 “ SIe Kllre laD,vumise eesl 
kat.). Ka meestest oli tiit likaitsja
platsis. Elmo Kivits (KKT IV k.) Kergejõustikus oli sessile vaata-
alistas finaalkohtumiseni kõik vas- m ata rahvast palju. Võistluslusti ja
tased para ja  ülekaaluga. Ka esi- tahtmist jätkus. Et kergejõustiku
kohta otsustav  m äng T. Õunapuu- kateeder tulemusi õigeaegselt ei il-
ga  (töötajad) algas hästi. Esimene mutanud, selles lehes aladest pike-
sett läks rahulikult mänginud Kivit- mait ju ttu  teha ei saa. Võistkondlik
sale 21 : 10. Õunapuu polnud aga parem usjärjestus on aga  teada:
veel alla vandunud. Hea kaitsemän- 1. KKT II (985 p ,), 2. spordimed. Mais peab Ülikool oma spordipäeva. Meenutusfoto ühelt eelmiselt.

T u u s ik u d
III kvartaliks on saabunud järgmised sanatooriumi- ja puhketuuslkud:

Ž&leznovodsk (Telmani-nlm.) 15. 08. 7. 09. _ neeruh. . , _ 48.—
Boržomi «Likani» 2 . 09.—25. 09. — mao-maksah. _ 43.50
Jeypatorija «Almaznöi» 9. 07. 1. 08. — liigeste-närvlh. — 40.50
Druskininkai «Nemunas» 8 . 07.—31. 07. — mao-maksah. _ 37.50
*Kemeri» 2 . 09.—25. 09. — närvisiisteemih. _ 48.—
Jurmala «Baltija» 29. 08.—21. 09. — ihao-maksah. — 60.—
Jurmala «Bulduri» 9. 09.— 2 . 10. — südame-vereringeh.

hlngamisteedeh.

— 33.—
»» »» 9. 09.— 2 . 10 — 33.—

«Sigulda» 16. 09.— 9. 10. — — 3 6 .-
Valgevene Lenlni-nlm. 13. 09.— 5.10. — mao-maksah. — 36,—

,, «Pridneprovskl» 2 . 09.—25.09. — liigesteh. — 48.—
,, pans. «Rossi» 

Tshaltubo «Družba»
1. 09.—24. 09. — südame-vereringeh. — 36,—
3. 08.—22. 08. — südame-vereringeh. — 29.70

Odessa «Rossija» 5. 08.—28. 08. — südame-vereringeh. — 42.—
Naltšiki Kalmökova-nlm. 21. 08.—13. 09. — liigesteh. — 3 6 -
Sestroretski kuwrort 11. 08.— 3. 09. — liigesteh. — 40.50
Leedu «Spalls» ,xot 27. 08.— 19. 09. — närvisüsteemih. — 3 6 .-
Pärnu «Estonia» 22. 07. -1 4 . 08. liigesteh. — 34.50

»« M ' t >rf? 22 . 07.—14. 08. — 34.50
1 it »* 9. 08.— 1. 09. — 34.50

V» 30. 09.—23. 10. — 34.50
>» 15, 07,— 7. 08. — 34.50

и „ 9. 09.— 2 . 10. — 34.50
Pärnu «Rahu» .■***' 10. 07.— 2 . 08. — mao-maksah. — 4 8 .-

9. 09.— 2 . 10. — närvisüsteemih. — 34.50
1 4. 08.—27. 08.

mao-maksah.
— 34.50

,, 8 . 08.—31. 08. — — 48.—
1 f> 22. 07,— 14. 08. *♦ „ — 48.^

18. 09.— 11. 10.
südame-vereringeh.

— 48.—
Pärnu «Sõprus* 9. 08.— 1. 09. — — 34.50

20 . 07.—12. 08. — südame-vereringeh. — 34.50
10. 07. 2 . 08. , „ — 34.50
31. 07.,—23. 08.

närvisüsteemih.
— 34.50

Pjatigorsk (ambul.) 29. 07.,—21 . 08. — — 36.—
Anapa (ambul.) 26. 08.-18. 09. — südame-, lilgeste-, 

närvi-, hingamisteedeh. 35.70—

P u h k e k o d u d e s s e

Kaunas (perekonnat.)
«Lampedzai» 

Pühajärve (perekonnat.) 
Võsu (perekonnat.)

Pühajärve (perekonnat.) 
Võsu

P a n s i o n a a d i d

28. 08.—11. 09. (2 inimest) — 25.2C
15. 08.—26. 08. (2 inimest) — 24.-*
15. 07.—26. 07. (2 inimest) — 19.20
14. 07.—25. 07. (2 inimest) — 26.40
10. 07.—21. 07. (2 inimest) — 24,—
5. 09.—16. 09.
6 . 09,—17. 09. — 4 tuusikut

17. 07.—28. 07. — 2 tuusikut 
4. 07.—15. 07. — 3 tuusikut
3. 07.—14. 07. — 2 tuusikut
4. 09.—15. 09. — 2 tuusikut

18. 09.—29. 09. — 2 tuusikut

27,— (2 tuusikul)Sotšl «Adler» 20. 08.-- 12. 09. — 27,—
Tsirulisi 18. 07.--29. 07. — 12.—
Jurmala «Selga» 13. 08.--24. 08. — 12 —

,, «Dzintarl» 13. 09.--24. 09. — 12.—,, „ 25. 09.--  6 . 10. — 12.—

Avaldused esitada hiljemalt 3. juuniks.

Kodundus— 
mis see on?
ÜET — ÜHISKONDLIKE 

ERIALADE TEADUSKOND

Teaduskonna dekaani dots. Siina 
Lepiku alluvuses on kolm erialarin- 
gi: kunsti- ja  looduskaitsering ning 
kodunduskabinet.

Sõna «kodundus» on üldiselt tu t 
tav ja kui mitte, siis laseb vähe
malt oletada midagi KODUGA 
seostuvat.  Kusagil on ta  meil kõigil 
olemas — see ainus koht maailmas, 
kus inimene tõelise peremehetunde
ga ringi käib. Ja ka parim koht, 
kus oma fantaasia tööle panna. 
Kodus võib vahel tunda, kuida, 
isegi asjad su ümber sind ja a ta 
vad, tunda, et oled nende keskel 
oma. Eriti siis, kui suur osa va ipa
dest, patjadest, linikutest ja  ka ai
nult iluotstarbelis test esemetest on 
ise tehtud. Ettekujutamisrõõm, m a
terjali otsimise, tegemise ja hiljem 
kasulik ja tudengineidude hulgas 
tu lt rohkem väärt  kui siit-sealt 
kokkuostetud kaup.

K odunduskabineti juhendaja AJA  
TABA  arvates on kodundus igati 
kasulik, tudengineidude hulgas ka 
väga  populaarne. Seda näitab suur 
soovijate hulk. Koos käiakse kord 
nädalas (neli tundi korraga).  Õpi
tava maht on üsna ulatuslik: kahe 
aasta  vältel õpitakse õmblemist, ri i
dele šablooni abil mitmesuguste 
mustrite pealejoonistamist, tehakse 
käsitööd. Eriti põnev tunduski jus t 
riidele värvimine. Töö pole kuigi 
raske, aga  nõuab suurt täpsust ja 
palju kannatust. A. Taba tõstis ka
pist välja terve hulga kleite, pluuse 
ja rätikuid kirevate pealejoonista- 
tud lillekombinatsioonide või t a g a 
sihoidlike kaunistustega. Neid võis 
vaid üllatusega imetleda. Nii või 
teisiti arvestades tuli nõustuda ju 
hendajaga, et ise õmmelda, šabloo
ni meisterdada ja siis selle järgi 
joonistada pakub inimesele tundu
valt rohkem rõõmu kui kallis riie 
osta.

Alustatakse kõikvõimalikes stiili
des romantilist laadi koduste tu a 
lettide õmblemisest. Mõne aja p ä 
ras t  on tublimad suutelised juba 
kasvõi pulmakleidiga hakkama sa a 
ma. Esteetilise ja  kunstilise maitse 
kujundamisel saadakse suurt abi 
moekunstnik Sirje Kõrgelt ja  teks
tiilikunstnik Kai Luigalt. Asjata et 
öelda, et huvitaval õpetajal on ka 
andekad lapsed.

A. Taba ise juhendab toitlustus- 
ja  korrastustöid. Kokanduse tarvis 
on olemas suur köök, kus isegi kõi
ge algajamale kokale saab selgeks 
oma perele toidu keetmine. Hiljem 
saavad väärikalt lauale kantud pi- 
duroadki. Vilumus tekib ru ttu  ja ka 
suuremate pidude eel ei pea ükski 
selle eriala lõpetanu hirmuhigi püh
kima. Tund lõpeb ühiselt va lm is ta
tud toidu söömisega.

Väljaspool programmi saab õp
pida veel dekoratrivkudumist, kabi
netis on olemas kangasteljed. Kel 
püsivust, võib korteris kõndida ai
nult mööda omakootud vaipu.

Semestri lõpus on arvestus, igal 
kevadel toimub aastatööde näitus.. 
Kõik lõpetajad saavad kodukultuuri 
instruktori tõendi.

EHA MARKS, 
ettevalmistusosakond

NÄITUSELE!
Kodunduse kabinetis (Tiigi t. 

78/80 ruumis 208) on avatud üli
õpilastööde näitus 26.—31. mail kl.
12— 18.

Tulge vaatama! Ehk innustab ise 
tegema!

EÜE
FUNKTSIONÄÄRID!

Järelatesteerimine toimub 28. 
mail kell 17 ELKNÜ TRÜ komi
tees. Osavõtt kohustuslik kõigil 
funktsionääridel, kes ei ole veel 
atesteeritud, samuti neil, kellel oli 
eelmisel atesteerimisel võlgnevusi.

EÜE sektor
------- ---------------- ---------Г

Toimetaja kt. A. KOOK

Ajalehe «TRÜ» toim etuse aadress: 202400 Tartu, Ülikooli t. 18, TRÜ, ruum 302, tel. 341-21/253. Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. Tartu Ülikooli 17/19. III. üksiknum bri hind 2 kop.
Tellim. nr. 2120. MB-05351.■ 1 Cliim. ПГ. £.1 üU. D-yJOOO I .« T R U  » « Т а р т у  Р ийклик Юликоол» («Тартуский государственный университет»). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ и профкома Тартуского государственного университета, г. Тарту,
Эстонской ССР.



Nr. 19 (1229) Reedel, 30. mail 1980 XXXII aastakäik

reedest reedeni
ф  Tekst pildi kõrval juhatab lu- 

gemisjärje siia üles. Millest selle 
laua ääres siis kõneldi? Kord aas 
tas peetakse rektor prof. Arnold 
Koobi kabinetis ühiselt aru üliõpi- 
lasteadusest.

M e e l d e t u l e t u s e k s :  1979. 
aasta üleliidulisel humanitaar-, 
loodus- ja täppisteaduste konkursil 
said medali Eero Vasar, Mihhail 
Gus ja Arvo Rosental arsti-, Too
mas Saat ja Peeter Laarin bioloo- 
gia-geograafia-, Viktor Peet füüsi- 
ka-keemia- ja Viktor Arhipov ma
jandusteaduskonnast. Diplomi päl
visid Mare Laul ja Juri Rosenfeld 
ajaloo-, Lembit Rägo ja Andrus 
Arro arsti- ja Toivo Maimets bio- 
loogia-geograafiateaduskonnast.

TRU-st olid paremad tulemused 
vaid Moskva ja  Novosibirski üli
koolil. TRÜ-le jagati tunnustust 
seekord lausa rekordiliselt. Mitmed 
parimad on sellel pildil.

Kust võtab üliõpilane aega ja 
oskusi teadusega tegelemiseks? Kas 
jätkub tahtmist uurida, kui viimase 
kursuse keskpaigani pole veel töö-

uurima?» Paraku pole igaühel ko
he piisavalt tehnilist taipu, isu kir
janduses tuhnida, iseseisvust. Õppe
jõul tekiks lisakoormus, eeldaks see 
ju õppejõu tegelemist iga teema, 
iga teema käsitleja endaga. Rekto
ri arvates on veel liialt suur osa 
tavakohasel loengul, kus õppejõud 
üksnes loeb, loeb sedagi, mis õppe- 
vahendeis kirjas. Põhjuseks ikka 
harjumus: nii on alati tehtud, nii 
on lihtsam, aga ka üliõpilase os
kamatus õpitavale ise läheneda. 
Vajalikku kirjandustki pole alati 
piisavalt. Kuskilt peaks jää m ur
duma hakkama. Hakkab päris 
kindlasti ELKNÜ Keskkomitee, ha
ridusministeeriumi ja ühingu 
«Teadus» algatusest luua Eesti 
keskkooliõpilaste teaduslik ühing. 
Siit on loota üliõpilasteadureid, 
kellest tuleks loota aspirante, tea 
duse kandidaate ja doktoreid.

Tänase sisseastuja teadmised in- 
fopuuduse tõttu ei kannata , tea
takse eelkäijaist enam. Praeguse 
üliõpilasteaduri töö tase ületab 
aastate eest tegijate oma. Nende
samade olemasolevate teadmiste ja 
ülikoolis lisanduvatega oleks või
malik ise enam anda ja saada. Ju 
hul, kui õppejõugi koormus nii 
täpselt piiritletud poleks. Teoka-

sund (väike stipendium, korteri- 
puudus). Enamik neist on aga äs 
ja perekonna loonud. Väitekirjade 
kaitsmine on samuti komplitseeri
tum kui varem: ülikoolis, Eestiski 
pole kõikide erialade nõukogusid, 
suurenenud on tööde esitamisnõu- 
ded. Kõigest sellest sõltub omakor
da ülikooli järgmiste aastate tead- 
laskaader.

Üle pika aja võis ÜTÜ nõukogu 
parimaile jälle oma medali anda. 
Oliõpilasteadurid said kohtumisel 
kätte ka laureaadidiplomid ja pree
miad. Rektor õnnitles neid, soovis 
edu ja taaskohtumist aima mate- 
r'is. Diplomandid naasid taas oma 
lõputööde ja  eksamite juurde, sest 
ülikoolis käib ju sess.

Kohtumisest võtsid osa peale 
eespool mainitute veel teaduspro
rektor prof. H. Metsa, tema vastne 
asetäitja prof. A. Tikk jt.

9  Kellel sess läbi, kellel kohe 
algamas. Tudengikevade peamine. 
Ilmselt võib ühineda m ajandustea
duskonna dekaani dots. Vainer 
Krinali arvamusega: «õppimiseks 
on ilmad seni soodsad- olnud!» Nii
palju siis hilinenud kevade plussi
dest. Iseasi, kuidas kellegi päeva- 
režiim ja huvidesuund siiani on 
olnud. See võib vist paljutki mää-

Ago Künnapil kui filoloogil oli hea 
meel, et nii paljud said süvendada 
oma keeleoskust ja teisigi teadmi
si. Kellele see kahjuks võis tulla?!

Majandusteaduskonnast (näiteks) 
läheb olümpiateenistusse umbes 75 
tudengit. Neil on eksamid varsti 
tehtud. Kursuseeksamid minevat 
üldiselt normaalselt, nagu ütles 
majandusteaduskonna dekaan. Ra
handuse ja krediidi ning kauban- 
dusökonoomika, kaubatundmise 
n ing kaubandusliku raam atupida
mise erialade üliõpilased lähevad 
kaubandusministeeriumi käsutusse.

Ka diplomandid on tulest juba 
läbi käinud. Oli riigieksam teadus
likust kommunismist. On veel tu 
lemas erialast, s. t. poliitilisest 
ökonoomiast. Ja muidugi diplomi
tööde kaitsmised. Kõrgharidusega 
spetsialiste on majandusteaduskon
nast tänavu loota 152: 60 kauban- 
dusökonoomika, 44 rahanduse ja 
krediidi, 27 kaubandusliku raam a
tupidamise ja 21 majandusküber
neetika erialale.

Bioloogia-geograafiateaduskonna
üliõpilased olümpiaga seotud pole. 
Nende suvi on eriala, s. t. looduse 
päralt. Aga kindlasti mitte tavalise 
loodusesõbra lihtsal viisil. See on 
uurimine, süvenemine, teadlikum
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Lõpuaktused
Olgust.
Biol.-geograafiat.
Majandust.
Füüsika-keemiat.
Ajaloot.
Matemaatikat.
Kehakultuurit.
Filoloogiat.
Arstit.

20. juunil kl. 12
24. 13
24. 15.30
25. 12
26. 12
27. 14
28. 11
28. 14
30. 11

koht teada? Külalislektorid? Arut
leti nende ja paljude teiste küsi
muste ümber. Juhtkond püüab 
probleeme lahendada. Rektor A. 
Koop: «Pidevalt püüeldakse selle 
poele, et üliõpilane saaks oma tu 
levase töökoha teada juba III kur
susel. Seal peaks ta  praktikat te
gema. Tellijal tuleks spetsialisti 
taotlus hoopis varem anda, kui se
ni.» Ajaküsimuse lahendab tudeng 
enamasti ise. Tõsi, ka uneajast,  
loenguajast. Kes teaduse poole 
pürginud, see on enamasti tugev 
kõigis ainetes.

ÜTÜ Vabariikliku Nõukogu esi
mees dots. Johannes Tammeorg 
püüdis tudengeid intrigeerida: 
«Kas võiks hüljata traditsioonilise 
praktikumi klassikaliste katsetega? 
Kui igaüks asuks ise mõnd lõiku

mad tudengid on kõrgkooliaastail 
igatahes osanud ise rikastuda, osa
nud teisi ja  teadust rikastada, saa 
nud kogemusi ÜTÜ ringides. Üli
kooli ÜTÜ nõukogu esimehe Vello 
Peedimaa arvates võiks ringide 
kokkupuude sama eriala ettevõte
tega tihedam olla, üliõpilasteadu
reid tuleks enam tunnustada. Mit
med asutused on üliõpilastöödel 
hakanud silma peal hoidma ning 
e rgutanud noorteadlasi preemiate
ga.

Kokkutulnud said rektorilt üle
vaate ülikooli teaduse a rengusuun
dadest, päevaprobleemidest. Suure
neb diplomijärgse hariduse täh t
sus. Teravnenud on praeguseks as 
pirantuuri olukord. Kandidaate on 
napivõitu. Uks põhjusi on kindlasti 
ka aspirandi kehv materiaalne sei

rata. Lisaks veel olümpiaeelne 
koormus tulevastel giididel, tõlkidel 
ja muudel asjalistel. Kõike on tu l
nud teha, kõigega on tu lnud hak
kama saada pisut kiiremini kui ta 
valiselt. Üldiselt on ka saadud.

«Olümpialastel» oli tunnistuste 
kättesaamise aeg teisipäev, kolma
päeval määrati nad tellijate esin
dajate osavõtul oma kohtadele. 
Analoogiline olümpiaks valmistu
mine oli ette võetud 47 Nõukogude 
Liidu kõrgkoolis. On teistelgi see 
lugu, et mitmesugustel põhjustel 
kõiki kursuslasi olümpiateenistuses 
kasutada ei ole võimalik. Lõpuak
tusel ütles õppeprorektor prof. Uno 
Palm, et see n.-õ. plaaniväline ha- 
ridusdokument annab võimaluse 
ka hiljem giidi või tõlgina töötada. 
Keeleteaduskonna dekaanil prof.

nägemine-jälgimine. Huvist ja  ho
bist võib saada  huvitav töö. Kõrg
haridusega spetsialisti tunnistuseni 
on tänavustel diplomandidel ees 
veel viimane pingutus, esimese ku
ni neljanda kursuse tudengeil mui
dugi vastavalt rohkem. Prodekaan 
dots. Heino Mardiste ütles, et geo
loogidel on eksamid juba tehtud. 
Bioloogia IV kursus sai valmis 
(oleks võinud paremini saada) ku
sagil kuu keskpaiku, praegu ollak
se praktikal kateedrite juures. III 
ja IV kursuse geograafide eksamid 
on käimas, noorematel seisavad 
ees.

Niisiis, kellel sess läbi, kellel 
kohe algamas. See on see tudengi
kevad.

VARJE SOOTAK, 
ASSE KOOK

Kroonika

DOTSENT ALBERT PALTSER, 
ÕIGUSTEADUSKONNA DEKAAN

A. Paltser on sündinud 1931. a. 
1950—1955 oppis TRÜ-s õigusteadust, 
1955—1960 töötas ENSV Ministrite Nõu
kogu j. a. Julgeolekukomitees. 1960— 
1963 oli kriminaalõiguse ja -protsessi 
kateedri statsionaarne aspirant. 1963. 
aastast TRÜ õppejõud, 1971. aastast ju
hatab ka kateedrit. 1968—1970 oli 
A. Paltser kriminoloogialabori juhataja.

Kandidaadiväitekirja kaitses 1966. a., 
õigusteaduse kandidaat 1966. aastast.

A. Paltser on korduvalt olnud tea
duskonna parteibüroo liige, samuti sek
retär, alates 1971. aastast valiti ta 
EKP TRÜ komitee asesekretäriks, oli 
aastaid TRÜ rahvakontrolligrupi esi 
mees.

Aprillis valiti dots. A. Paltser õigus
teaduskonna dekaaniks.

NLKP IHge 1956. aastast.
Abielus, täiskasvanud tütre ja poja 

isa.

PROFESSOR HEIKI MÜÜR, 
TRÜ RAHVAKONTROLLIGRUPI 

ESIMEES
H. Müür on sündinud 1932. a. 1950— 

1954 õppis TPI majandusteaduskonnas. 
Lõpetas kaubanduse ökonoomika eriala 
kiitusega. 1955—1958 oli Moskva G. Pleh- 
hanovl nim. Rahvamajanduse Instituudi 
aspirant. 1956. aastast TRÜ õppejõud. 
1962—1965 juhatas ka raamatupidamise 
kateedrit. 1971 valiti majanduskübernee
tika ja statistika kateedri juhatajaks, 
1976. aastast majandusteaduste doktor. 
Aastail 1965—1968 oli õigus- ja majan
dusteaduskonna prodekaan, 1974—1977 
majandusteaduskonna dekaan . Kandi
daadiväitekirja kaitses 1959., doktori
väitekirja 1972. aastal.

NLKP liige 1960. aastast.
Abielus, täiskasvanud tütre ja poja 

isa.
Aprillis valiti TRÜ rahvakontrolli

grupi esimeheks.

Rektori käskkiri
Rektor avaldas k i i t u s t  j a  

p r e m e e r i s  r a h a l i s e l t
olümpiaadi «Üliõpilane ja teadus- 
lik-tehniline progress» ülikoolisise
se vooru võitnud üliõpilasi MAR

GUS EIMRET, TIINA NÕGEST, 
URMAS HÜTTI, AIN PEDAKUT, 
ALEKSANDER LIEPINŠIT, ÜLO 
METSA, ANDRES-AARE TOO
MINGAT, TARMO METSMÄGE, 
ANU JÕGE, KALLE KASKLAT, 
SIRJE TALVE, TIIT HENNOSTET, 
SERGEI DOTSENKOT, PILVI 
RAJAMÄED, INTA JÄRVE, AIVAR

KADAKUT ja KATRIN NIINE
PUUD.

Preemiaraha palutakse välja võt
ta ülikooli kassast.

Venia legendi
NLKP ajaloo kateedri dotsendi 

kt. Enn BRAUNI v e n i a  l e 

g e n d i  loeng dotsendi kutse 
taotlemiseks teemal «Ühiskonna 
sotsiaalse arengu parteiline juhti
mine arenenud sotsialismi t ing i
mustes» toimub 6. juunil kell 13.15 
ühiskonnateaduste hoones aud. 207

1’a ■ sama kateedri dotsendi kt. 
ians  DSISSI venia legendi

loeng teemal «Kommunistlike ja  
töölisparteide Moskva nõupidamis
te tähtsus strateegia ja taktika 
koordineerimisel» 6. juunil kell 14 
ühiskonnateaduste hoones aud. 212.

Prof. JOHANNES KALITS, 
NLKP ajaloo kateedri juhataja

KOIGI MAADE 
PROLETAARLASED

tartu 
riikSiit

ülikool

EKP TRü komitee, TRü rektoraadi, ELKNü TRü Komitee ja TRil ametiühingafcQiTiitee häälekandja
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Põhjuse jutuajamiseks andis as
jaolu, et oled sündinud 2. juunil 
1930. Millised on Sinu esimesed 
mälestused koolist?

Esimesest koolipäevast jäi meel
de üks poiss, kes nuttis ega ta h t
nud oma ema sülest klassi tulla. 
See oli 25. september 1938, tollane 
maakoolide algus. Hiljem selgus 
huvitav tõik, et klassi kõik kolm 
poissi on ühel ja  samal päeval 
sündinud.

Mida arvad praegusest üldisest 
kohustuslikust keskharidusest ning 
õppivatest noortest?

See on kulunõudev saavutus, 
mille vajalikkus veel ühiskondlikult

täielikult tunnustam ata. Keskhari
duse sisu kaasajastamine ja  üle
minek üldisele keskharidusele sea
dis õppurid ja õpetajad suhteliselt 
rasketesse tingimustesse, eriti m a 
temaatikas. Võimete erinevus õppi
jatel eeldab aga koolisüsteemi eda
sist diferentseerimist. Praegused 
õpilased, ka üliõpilased, peegelda
vad endas meie ühiskonna sõja
järgset  asist ja  vaimset progressi. 
Neis võib täheldada ühelt poolt 
suurt edasiminekut, kuid teiselt 
poolt ka väsimuse ilminguid.

Millal hakkas Sulle meeldima 
matemaatika?

Raske vastata .  Kuueklassilise 
algkooli lõpetamisel kirjeldasin 
oma kir jandis maatöö ilu. Lõpu
peol pani aga algkooli juhataja  
käe mulle õlale ja  ütles, et tema 
arvates peaksin linna kooli mine
ma. Seitsmendas klassis oli seal 
mu matemaatika kirjalik eksam 
«kaks»! Järgnes kaks aas ta t  ta lu 
tööd, siis mittestatsionaarselt  ka
heksas klass. Päeval heina- või 
puuvedu ja loomade talitamine, õh
tul õppimine. Mäletan, et tõestu
sed hakkasid välja tulema nii kel
la kahe paiku öösel, kella neljaks 
said kontrolltööd valmis. Kahes 
järgmises klassis töölisnoorte koo
lis aga selgus, et iseseisvalt õpi
tus t  jätkus sinnagi (õpetas Villem 
Nano). Kolmel sõjaväeaastal stu- 
deerisin vabal ajal Glinka «Kee
miat», Michelsoni «Füüsikat» ja 
lahendasin peaaegu kõik keskkooli 
matemaatikaülesanded (lõpetasin 
ühtlasi ka töölisnoorte keskkooli). 
Igatahes astusin matemaatika eri
alale Tallinna Pedagoogilises In s 
tituudis, kust aasta  päras t  tulin 
dots. A. Miti ju lgustaval kaasabil 
üle ülikooli.
, Mida arvad matemaatika õppi
misest ja õpetamisest koolis?

õpilaste  osas juba vastasin. 
Matemaatikaõpetaja tunneb ja õpe
tab matemaatilist keelt, mis on 
ühtne kogu maailmas. Seda inim
kultuuri kõige abstraktsemat keelt 
on vaja  kõigis arenenud tehnika ja 
tootmisega maades ning siin alter

natiivi ei olegi.
Millised teadustöö probleemid on 

käsil?
Mulle meeldib arukus ja  majan- 

duslikkus. Nende omaduste kasva 
tamine on ühendatav matemaatika 
õpetamisega. Siit tuleneb huvi 
majandusküberneetika elementide 
koolis juurutamise, küberneetilise 
mõtteviisi arendamise vastu. Mo
mendil on probleemiks matemaatL 
ka õpiülesannete süsteemide k ir
jeldamine ja uurimine (tulevikus 
isegi optimeerimine).

Mis pakub Sulle enam rahul
dust, kas õppe- või teadustöö?

Teaduslik töö. Selles oled ise 
suhteliselt kõige targem. Ka õppe
töö meeldib, kuid eksamil tahaksin 
kuulata vaid neid, kes teavad 
«viiele».

On Sul olnud eeskujusid ühel 
või teisel tegevusalal?

Ilmselt jaa. Olen ju näinud, 
kuulnud, suhelnud, õppinud, töö ta
nud jne. koos väga paljude to re 
date inimestega, eriti ülikoolis. 
Jõudumööda olen neilt kõigilt ikka 
midagi omaks võtnud, endale sün- 
teesinud. Otsest jäljendamist ei os
ka ise arvata.

Oled teinud mitmesugust ühis
kondlikku tööd. Kas Sinu arvates 
peab seda tegema igaüks?

Veel pärast ülikooli lõpetamist 
mõtlesin: kõik vajalik töö tuleks 
teha raha eest, et vältida tööjõu 
raiskamist. Hiljem jõudsin a ru saa 
misele, et medali teine külg on uue 
inimese kasvatamisel olulisem. 
Pooldan neid, kes vajaliku töö igal 
juhul ära teevad ega poseeri selle
ga.

Oled Moskvas toimunud ülemaa
ilmse noorsoofestivali laureaat.  
Kuidas see juhtus?

See meeldiv au sai mulle osaks 
Tartu  Uliõpilasmeeskoori lauljana.

Oled kuue lapse isa. Kas piisab 
aega igaühega tegelemiseks?

Hea, et ei jätku. Elame ju nii 
kasvatamislembelises keskkonnas.

Täname! Õnnitleme!

Hiljuti oma esimest juubelit t ä 
histanud anorgaanilise keemia k a 
teedri dotsent Henn Laanpere on 
ülikoolis õppejõuna töötanud üle 
veerandsaja aasta.

Lõpetanud 1949. aastal Tartu I 
Keskkooli, omandas ta kõrgharidu
se TRÜ keemiaosakonnas. Ta lõpe
tas ülikooli 1954. aastal an o rg aa 
nilise keemia kitsamal erialal. See

järel sai temast anorgaanilise kee
mia kateedri õppejõud. Paljude 
aasta te  vältel on H. Laanpere õpe
tanud anorgaanilist  keemiat ja 
naaberdistsipliine. Oma sisukate ja 
hästi esitatud loengutega on ta 
hinnatud ja  arm asta tud lektor.

1967. aastal kaitses H. Laanpere 
Voroneži ülikoolis edukalt kandi- 
daadidissertatsiooni ioonivahetus- 
protsesside uurimise alalt. Ta on 
avaldanud üle 30 teadusliku töö, 
milles uurimisobjektiks on olnud 
ka õpetamise metoodika. Eriti ak
tiivselt on ta kaasa löönud eesti
keelse õppekir janduse loomisel. 
Hiljuti ilmus H. Laanpere fakulta- 
ti ivkursuse õpik keskkoolidele.

H. Laanpere on olnud aktiivne 
ühiskonnatöös. P raegu on ta üli
kooli siseinspektsiooni komisjoni 
vastu tav  sekretär, keemiaosakonna 
parteibüroo liige, kursusejuhenda
ja. Täpse ja  korrektse õppejõu 
ning sõbraliku inimesena on ta 
võitnud kaastöötajate ja üliõpilaste 
lugupidamise.

Soovime H. Laanperele jä tkuvat 
jõudu ja tugevat tervist jä rgn eva
teks tööaastateks.

Kolleegid 
anorgaanilise keemia 

kateedrist
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Küsitles KALLE VELSKER

Pediaatrite juubelikonverenfs mate diagnoosimise ja mõjusamate 
ravivõtete tulemusi. Väärtuslikeks 
osutunud ravivõtteid soovitati ka- 

14. ja  15. mail toimus ÜTÜ pe- Tutvuti lastepolikliiniku teadusli- su tada haigete laste ravimiseks 
diaatriaringi 30. aastapäeva konve- ku töökorraldusega, laste arstiabi- terves Eestis, 
rents. Oli 37 ettekannet 48 auto- ga Tallinnas, Tartus, Kingissepas;
riit, sealhulgas meditsiinidoktor räägiti  eelseisvatest ülesannetest.  REET LÕOKE.
L. Bostonilt, 13 meditsiinikandi- Konverentsil esitati mitmete hai-
daadilt jt. guste uute, senisest informatiivse- pediaatriaringi vanern

1. juunil saab viiekümneseks a r 
vutusmatemaatika kateedri dotsent 
Enn Tamme. Juubilari kogu elu ja  
töö on seotud Tartu  ja TRÜ-ga: 
1950. aastal lõpetas ta kuldmedali
ga Tartu I Keskkooli, 1955. aastal 
kiitusega TRÜ matem aatikateadus

konna, 1958. aastal aspirantuuri,  
kus valmis tuumakas kandidaadi
väitekiri «Majorantprintsiip iterat- 
sioonimeetodite üldises teoorias», 
mille ta  edukalt kaitses veel enne 
aspirantuuriaja lõppu. Algas töö 
õppejõuna. Arvutusmatemaatika k a 
teedris töötab juubilar kateedri 
asutamisest peale; 1966— 1971 oli 
ta kateedri juhataja.

Tunneme dots. Enn Tammet kui 
eeskujulikku lektorit, kelle loengud 
paistavad silma kõrge teadusliku 
laseme ja selge metoodilise esitu
se poolest; kui kõrgetasemeliste 
õpikute «Arvutusmeetodid» I, II, 
mitmete loengukonspektide, palju
de teaduslike ja populaarteaduslike 
artiklite autorit ; kui õppemetoodi
lise töö juhtija t teaduskonnas; kui 
U. Sahva võimlemisrühma tegev- 
liiget ja  kõikidest suusamatkadest 
osavõtjat; kui sõbralikku ja abival
mis seltsimeest.

õnnitlem e juubilari ning soovi
me talle jä tkuvat edu ja uusi kor
daminekuid.

Kolleegid 
matemaatikateaduskonnast

Sotsialistlikust võistlusest
Üleülikooliline sotsialistliku

võistluse komisjon vaatas aprilli 
lõpul üle 1979. aasta  tulemused. 
Teaduskondi hinnati õppedistsip
liini, mõnede õppetöö näitajate, õp
pemetoodilise, teadus-, ÜTÜ, ühis
kondliku töö ning üliõpilaste töö, 
olme- ja puhketingimuste alase 
konkursi tulemuste põhjal. Andmed 
töödeldi arvutis.

Kateedrite kohapunktid on võetud 
kõikide kateedrite üldjärjestusest,  
milles üldajaloo kateeder oli 11., 
spordifüsioloogia kateeder 19., rii
gi- ja haldusõiguse kateeder alles

25. Et teaduskonnad on tingim us
telt ja spetsiifikalt erinevad, _siis 
ei saa üldjärjestuses esile tosta 
parimaid, vaid iga teaduskonna 
parimat kateedrit.

Edukamate õppejõudude selgita
miseks kontrolliti põhjalikult tea 
duskondadest ja  ühiskonnateaduste 
kateedritest laekunud individuaal- 
aruandeid (igast 3 paremat). 
Üheksas aruandes (30-st) ei olnud 
jälgitud võistlusjuhendit.  Mitmeid 
töid oli h innatud meelevaldselt, 
enamasti kõrgemalt, vaid ühel ju 
hul madalamalt. Sagedasemaks
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1. õigusteaduskond 14 (4) 577 80 73 113 189,5 15,0
2 Blol.-geograaflat. 17 (1) 227 300 34 95 157,5 19,5
3. Arstiteaduskond 15 (2) 71 212 48 77 163,5 25,0
4. M ajandusteadusi 13 (6) 126 215 35 74 186,5 28,0
5. Ajalooteaduskond 14 (4) 227 78 66 104 108,0 28,5
6. Füüsika-keemlat. 14 (4) 438 260 10 57 118,7 33,0
7. Kehakultuurltead. 5 (8) 185 49 42 69 158,5 37,0
8. Filoloogiatead. 6 (7) 147 120 23 79 138,5 41,0
9. Matemaatikatead. 4 (9) 125 164 31 48 145,5 43,0

Kohad on näidatud vald õppetöö kohta (esimeses lahtris sulgudes)
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NLKP ajaioo kat.
Psühhiaatria kat.
Soome-ugri keelte kat.
Matemaatika õpetamise 

metoodika kat.
Taimesüstemaatika ja 

geobotaanika kat.
Rahanduse ja krediidi 

kat.
Orgaanilise keemia kat.
Üldajaloo kat.
Spordifüsioloogia kat.
Riigi- ja haldusõiguse 

kat.
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199 147 27 158 246 58,5
Arstiteaduskond 260 358 М2 202 0 67,0
Filoloogiatead. 199 180 20 134 123 77,0
Matemaatikatead. 245 45 40 109 432 90,0

Biol-geograafiat. 176 116 22 124 198 91,0

Majandusteadust. 146 89 76 91 160 99,0

Füüsika-keemlat 142 197 15 103 475 104,0
Ajalooteadusk. 263 69 102 187 0 112,5
Kehakultuurltead. 184 108 35 79 0 147,0
Õigusteaduskond 122 50 68 176 0 160,0

möödalaskmiseks oli, et tegevust 
TRÜ nõukogus esitati ühiskondliku 
tööna, kõrgemalt hinnati mõne 
publikatsiooni väärtus t  jne. H inda
mise ühtlustamiseks korrigeerisime 
aruandeid vastavalt juhendile. Ju 
hul, kui individuaalaruanne oli nii 
puudulik, et seda polnud võimalik 
kontrollida, jätsime ta konkursist 
välja. Edukamad õppejõud said 
punkte järgmiselt: J. Kalits 893, P. 
Alvre 885, M. Bronštein 809, L. 
Raid 770,5, A. Viru 721, P. Ariste 
701, J. Saarm a 690,5 L. Allikmets 
657, H. Ligi 656, V. Masing 564, 
A. Uustal 560, M. Välja 536, R. 
Hagelberg 532, H. Siigur 518, A. 
Vain 516, G. Vainikko 495, K. Vels
ker 490, L. Mehilane 482, A. Hein
aru 473, O. Prinits 456, H. Piir i
mäe 454, K.-S. Rebane 452, J. Järv 
443, A. Paltser 435, H. Saarsoo 
425. Arvesse tuli igast teaduskon
nast ja  ühiskonnateaduste kateed
ritest vaid kolm edukamat õppe
jõudu, mistõttu see nimestik ei 
kattu õppejõudude üldise paremus
järjestusega.

õppejõu tööd hinnata on väga 
raske. Ka praegune sotsialistliku 
võistluse juhend ei kajas ta  alati 
kõike objektiivselt. Ometi saab in- 
dividuaalaruande põhjal küllaltki 
hea ülevaate õppejõu tegevusest 
epa teki kahtlust , et edukamate n i
mestikus on tõepoolest kõige ak
tiivsemad. 1979. aastal oli võimalik 
maksta selle dokumendi alusel ka 
preemiaid.

Aruande kõige tavalisemaks 
puuduseks oli andmete ebatäpsus. 
Ei esitatud publikatsioonide ja üli
õpilaste võistlustööde pealkirju ega 
andmeid trükise leidmiseks. Ka 
õppejõu pedagoogimeisterlikkuse 
eest kuni 100 punkti saamine ei ol
nud iga kord küllalt põhjendatud
— selle aluseks ei saa olla tea 
duslik kutse või kraad.

Ametiühingukomitee ootab e tte 
panekuid sotsialistl iku võistluse ju 
hendi parandamiseks ja tä iustam i
seks, et teha seda septembris.

SULEV MARAMAA

«K oebioloogia  III»
3. ja 4. juunil toimub ülikoolis 

kolmas vabariiklik nõupidamine, 
kus leiavad käsitlemist aktuaalsed 
koebioloogia probleemid: kudede 
determinatsioon ja diferentseeru
mine, reparatiivne histogenees ja 
selle regulatsioonimehhanismid, ku
dede reaktiivsus normaalsetes ja 
patoloogilistes tingimustes,  iüm- 
foidkoe bioloogia küsimused. Nõu
pidamise programmis on üle 40 e t
tekande ja  kümmekond dem onstra t
siooni, mis sisustavad 4 istungit.

TRü, EPA ja vabariigi teadus
asutuste morfoloogide kõrval võ ta 
vad nõupidamisest osa meie maa 
tuntud bioloogid, histoloogid ja 
patoanatoomid Leningradist, Mosk
vast, Gorkist, Kalininist, Obnins- 
kist, Kaunasest, Riiast, Harkovist. 
Murmanskist.  Tartusse sõidavad 
prof. V. Mihhailov ja  prof. V. Pl-

garevski (NSVL MTA Eksperimen
taalse Meditsiini Instituut) , prof.
G. Katinas (Leningradi I Medit
siiniinstituut), prof. Z. Hlõstova 
(NSVL MTA Inimese Morfoloogia 
Instituut) , prof. B. Solopajev 
(Gorki Meditsiiniinstituut), prof.
G. Homullo (Kalinini Meditsiini
instituut) ning mitmed teised ni
mekad teadlased. On alust arvata, 
et nõupidamine kujuneb teadusli
kult kaalukaks ja võib pakkuda 
suurt huvi nii bioloogidele kui 
meedikutele.

Nõupidamine «Koebioloogia III» 
avatakse aulas teisipäeval, 3. ju u 
nil kl. 10. Oodatud on kõik as ja 
huvilised!

Prof. ADO TRUUPÕLD,
«Koebioloogia III» 

organiseerimiskomitee esimees

Punasel R istil h ä sti
1979. aastal tuli TRÜ Punase Ris

ti Selts Eesti kõrgkoolide seas 
esikohale. 1. mai aktusel anti neile 
üle ENSV PRS Keskkomitee rä n d 
lipp.

Dotsent SILVIA RUSSAK, TRÜ 
PRS-i algorganisatsiooni esimees, 
kui suur on PRS-i liikmeskond?

Eelmisel aastal kuulus PRS-i 
6842 liiget. See on suurim puna- 
ristlaste organisatsioon Tartus.

Millega tegeldakse PRS-is?
Olulisemaid ülesandeid on sani- 

taarsalkade ettevalmistamine. Sa- 
nitaarsalku on 14, -poste 28. Kor
raldame ka doonorlust. Nii võib 
meid pidada ühiskondlikest o rg an i
satsioonidest vahest kõige hum aan 
semaks. Tartus tehakse keerulisi 
neeru- ja südameoperatsioone, ka 
verd vajatakse palju. Üliõpilased 
võiksid vereandmisel hakkajamad 
olla.

Saavutused?
Võistlustel on hästi esinenud sa- 

n itaarsa lgad ja  -postid. Nii sel kui 
ka eelmisel aastal anti salkadele

väga hea hinnang. Doonorluses on 
mitmel aastal olnud parim m ajan 
dusteaduskond (PRS-i organisaator 
on Liina Suvi). Tänavu on ko^ 
hustuse tasuta  verd anda täitnud 
ja ületanud jällegi m ajandustea
duskond. Tasuta verd andsid mul
lu 725 üliõpilast, õppejõudu ja  
teenistujat.

Viimaste! aastatel oleme kõik 
PRS-i plaanid täitnud ja ületanud. 
Viie aasta  eest alustasime tagas i
hoidlikult kolmandalt-neljandalt ko
halt. Tänu ühiskondlike organ isa t
sioonide ja dekanaatide abile ole
me aasta-aasta lt  paremaid tulemu
si saavutanud, tänavune edu tuli 
meile esmakordselt.  ENSV PRS 
Keskkomitee is tungil soovitati meie 
tegevuse mõningaid tahke teistele
gi kõrgkoolidele.

Teie soovid?
Tahaks, et üliõpilaste hulgas 

juurduks terve eluviis, et sisukam 
oleks vaba aeg. Ühiselamutes pea-

(Järg  4. lk.)



VIIS VEERGU TÕLKEKABINETILT
Paar sõna tõlkekabineti tööst

Tõlkekabinetti võiks mõnel m ää 
ral võrrelda kahe teise humanitaar- 
•alase kabinetiga, mille tõõst võta
vad osa vastavate  huvidega üli
õpilased ükskõik millise eriala õp
pijate seast: orientalistika- ja 
kunstikabinetiga. Mõlemast on ta 
siiski palju noorem, lõpetades sel 
kevadel alles teist tegevusaastat.

Tõlkekabineti tegevuse olulisi
maks avalduseks on tõlkekursus. 
Selle jooksul on tõlkehuvilised 
kuulanud allakirjutanu loenguid 
tõlkekunsti ajaloost, neile lisaks 
mitmeid üksikloenguid teisteltki 
tõlkepraktikuilt ja  -teoreetikuilt 
(Lembe Hiedel, Leili-Maria Kask, 

'Ott Ojamaa, Toivo Tasa, Peeter 
Torop), mis aga kõige tähtsam: 
teinud praktilisi tõlkeharjutusi , mis 
siis ühiselt on läbi arutatud. Kõne 
all on olnud tõlked vene, inglise, 
saksa, prantsuse, hispaania ja  soo
me keelest, ühel juhul isegi v an a 
egiptuse keelest. Et pearõhk on 
aina olnud eestikeelse ilukirjandus
liku väljendumise probleemidel, on 
oma sõna saanud kaasa öelda 
needki, kes parajasti  a ru ta tava  
tõlketöö originaali keelt ei tunne.

Üliõpilased, kes on sooritanud in
dividuaalse tõlkeharjutusülesande, 
on saanud vastava sissekande 
õpinguraamatusse.

Teistest tõlkekabineti ettevõtmis
test tuleb mainida eeskätt tõlke- 
võistlust. Tõsi, 1971. aastal,  kui 
tollase romaani-germaani osakon
na komsomoliorganisatsioon esime
se sellise korraldas, tõlkekabinetti 
veel ei olnud. Alles kaks viimast 
aastat on võistlus tõlkekabineti töö
plaani kuulunud. (Eelinformatsioo- 
ni korras: selle aasta  võistlusele 
on laekunud 17 tööd, nii luulet kui 
proosat.) Tõlkevõistluse efektiivsu
sest saab igatahes juba vägagi tõ 
siselt kõnelda: kui heidame pilgu 
niihästi aastate jooksul auhinnatute 
kui ka žüriis osalenud üliõpilaste 
nimekirjale, kohtame mõlemas pal
jude tänaseks juba üldiseltki tu t ta 
vaks saanud noorte tõlkijate ja  fi
loloogide nimesid.

Tõlkekabinetis tehtud tööst ei ole 
seni avalikkuse ette pääsenud kui
gi palju. Kõige kaalukam on vahest 
olnud viie noore tõlkija (A. Lint- 
rop, K. Ohakas-Kiik, A. Pesti, M. 
Peterson-Sarv, A. Rosenvald) trü-

kidebüüt ««Loomingu» Raamatuko
gu» mulluses kogumikus «Lenin
gradi vanad puud». Käesoleval le
heküljel tutvustatakse nelja tõl
get. Novosibirski kirjaniku Anatoli 
Tšernoussovi miniatuur oli selle 
õppeaasta ühiseks tõlkeülesandeks 
kõigile kursusest osavõtjaile; esita
tud tõlkeist on välja valitud üks. 
Noorema generatsiooni soome 
poeedi Niilo Rauhala värsside ees
ti versiooni arutati  möödunud õp
peaastal (paraku on see siiamaani 
jäänud tõlkekursuse ainsaks luule- 
tõlkekatsetuseks!), tõlget nimeka 
uruguai novellisti Mario Arregui 
loomingust käesoleval. Lati NSV 
rahvakirjaniku Imants Ziedonise 
tekst on üks neist «Epifaaniate» 
sarja kolmest palast, millega m ul
lusel tõlkevõistlusel teise auhinna 
ja ««Loomingu» Raamatukogu» 
eripreemia parima eestinduse eest 
Nõukogude Liidu rahvaste keeltest 
pälvis Läti RU üliõpilane Rüta 
Karma, kes oli TRÜ-s end eesti 
keele alal täiendamas.

Epifaania
Tööd sai tehtud pingsalt ja visalt.
Me ajasime sirgeks Suure Vankri.

T ulem used olid üllatavad, 
m uutusid  meteoroloogilised, 
geofüüsilised ja bioloogilised  

struktuurid. Kasvõi selline näide: 
inim esed lakkasid lonkam ast, taas
tus nende keha proportsioon ilise  
ja sümmeetria. Kopsuhaiged, kellel 
plastikaoperatsiooniga olid välja  
võetud küljeluud ja kadunud sirge 
rüht, said jälle normaalse, tasakaa
luka õlahoiaku. M ärtsis kassipulm a  
ajal purukskistud  kõutsikõrvad said  
tagasi oma esialgse kuju. Kos- 
meetikaoperatsioonisaalides jäi pa t
siente üha vähemaks: 'üiltuninade 
näod normaliseerusid iseenesest. 
N aistel tasandas loodus ise üle
liigse puusalopsakuse ja vasaku  
või parema tuhara kõrgenduse. 
Inim esed m uutusid  harmooniliseks, 
süm m eetrilisem aks, kaunim aks.

Vähenesid m ikrokliim a variatsi
oonid looduses. Kliima sai. stabiil
sem aks, rõhum uutused said harve
m aks, selge ilma või vihm a perioo
did täpselt regulaarseks. Puraviku- 
hom m ikud ja koguni -tunnid  anti 
raadio ja televisiooni kaudu täp
selt teada, igale asutusele täpselt 
ära m äärates ka oma korjamisko- 
ha ja -aja. Tuul kaotas oma heit
likkuse ja m uutus sirgeks  — puhus 
ja puhus kaua aega ühes suunas, 
siis aga pöördus täpselt m uudetu
na ära ja puhus kaua aega vastas
suunas.

A lgas m ägede geofüüsiline üm 
ber korraldum ine — ahelike kaooti
lised kuhjum id korrastusid sirge
teks paralleel- ja radiaalrivideks, 
ühtlasi venisid sirgeks ka orud ja 
-iorujõed. Kadusid jõekäärud ja

koolud.
Protsess areneb üha edasi. A egla

selt, aga juba m ärgatavalt sirge- 
nevad järvede ja  merede kaldad. 
Järved m uutuvad kausja lt korrapä
raseks. Kui järves on saari, siis 
asetuvad need keskpaika. Võib ar
vata, et suured veebasseinid  — 
mered ja ookeanid  — sõõrkompo- 
sitsiooni korrastuda ei saa, ja tõe
poolest, võibki täheldada, et mere- 
kaldad hakkavad m oodustam a muid  
geom eetrilisi kujundeid  — tä isnurk
seid vorme. Riia laht võtab nelja
kandilise kuju, rand tõmbab see
juures endasse M ärsragsi, Raga- 
ciemsi, Kurm ju ragsi ja teised  
väikesed neemekesed, lahe rand 
Riia lähikonnas B uldurist Saulkras- 
tini aga surub mere pisut tagasi, 
nihutab esile Riia ja tõmbub sir
geks. Seega m oodustub kaks tera
va t nurka, kum m aski nurgas res
toran: «Merepiiga» ja «Mere pärl». 
Niisugune täpsus hõlbustab m õis
tagi ka laevatam ist (kuna  purju
tamine kui läbinisti 'vananenud  
vete kasutam ise moodus on am m u
gi osutunud liiga ebaratsionaal
seks): kum m algi kaldal ootaks 
meid nagu olmeline soojus ja, 
võiks öelda, meie puhkepäevade 
tuletorn.

Iseenesest m õista õgvenevad  
teed ja m ajad uutes maa-asulates 
rivistuvad tänavate äärde aina 
sirgjoonelisteks konstruktsiooni
deks.

Sirgenem ise tagajärjel on elu 
süm m eetrilised ja sirgjoonelised  
seaduspärasused saanud peam i
seks ja määravaks.

Kuid meile, tegijaile endile, ei 
tohi olla saladuseks asjaolu, et on

AIN KAALEP

Imants Ziedonis
täheldatavad m õistatuslikud kõr
valnähtused. Omavahel, ehitajate 
kitsas ringis, tuleb möönda: me 
põrkame kokku ootam atute ra s
kustega.

Kasvõi selline tõsiasi: sirgeks ve- 
ninuna surevad m assiliselt välja  
ussid. Nad ei vingerda enam ega 
ole võimelised edasi liikuma. M e
rest kaovad kalad, teiste sõnadega: 
banketilaudadel hakkab tunda and
ma puudus angerjatest ja silm u
dest. E bahuvitavaks on m uutunud  
jaht: kõik ulukid kulgevad ainult 
sirgjoont mööda ja pöörduvad  
täisnurga all.

Arusaadam atud jõud  — võib-olla 
kosm ilised? — raskendavad im 
pulsiivseid, looklevaid, siksakseid, 
visklev-vetruvaid liigutusi ka in i
mesel. Kaovad niisugused vare
m alt väga populaarsed sportm än
gud nagu korvpall, võrkpall, hoki. 
Õigeni oleks õelda, m itte  kaovad, 
vaid diferentseeruvad, om andavad  
uue, täpsema ja norm atiivsem a rü t
mika. Tänapäeval 'võib juba rääki
da ruuthokist, elliptilisest korvpal
list, trapetsvõrkpallist ja muusi 
sellisest.

Jä lõpuks: on tekkim as uus bio
loogiline inimtüüp. On sündinud  
lapsi eri emadel, maa eri piirkon
dades, ent ilma m ingite  ind ivi
duaalsete joonteta, kui välja ar
vata šooerinevus. E sialgu me iso
leerime nad erilasteaedadesse, aga 
nende arv kasvab. Kui me tunne
me kaksikuid, kolm ikuid, nelikuid, 
siis neid vastsündinuid võiks n im e
tada juba tuhandikeks.

O lukord tekitab tõsist muret. 
Võib-olla ei oleks pidanud Suurt 
Vankrit sirgeks ajama?

Läti keelest ROTA KARM A, 
Läti RÜ läti fil. I l l  kursus

Anatoli Tšernoussov

Perekondlik stseen
N oored kuked tardusid seisma, 

nokk noka vastas, ja m uud
kui tülitsem a, m uudkui tei

ne te is t nokkim a.
Kuid kuuri alt ilmus lagedale 

elatanud kukk, tüüakas, suurte kan- 
ruistega, raskete veripunaste loku
titega . Kohe näha, et viinalind: ha
ri kriim uline, eks ikka eilsest käi
g u s t naaberõuele.

M ärganud riiukukki, lähenes ta 
neile v ihaselt ja paristas: «Jätke 
kohe järele!»

O m etigi ei pööranud pojad äh
vardavale esivanemale m ingit tähe
lepanu. Nad olid haaratud võitlu
sest: juba hom m ikust saati painas 
neid küsim us, kumb neist on n um 
ber üks, kum b tugevam , kukelikum .

Ja juba saputasid nad oma valge 
sulestiku kohevile, keha tõmbus 
pingule, valm is taplema m itte se
ni, kuni üks neist maha jääb, vaid 
lausa elu ja surma peale. M agus 
raev leegitses nende harjades, nen-- 
de vasttärganud lokutikestes.

Ä kki kuuldus maja poolt perenai
se laulev hääl: «Tip-tip-tip-ti-i-ip!»

Kukepojad tulid m õistusele, 
m u u tu sid  hetkega pikakoivalisteks

m ürsikuteks ja tormasid ülepea
kaela ku tse  peale minema.

Ka nüüd saatis vana kukk neile 
järele bassihäälse sõimuvalingu. 
Ja teinud näo, et pole sugug i rahul 
kasvava põlvkonnaga, ei hakanud

ta m itte jooksm a, vaid õpetlikult 
tähtsal sam m ul trepi poole liiku
ma. N okiks õige midagi. Pea ku i
dagi lõhub otsas pärast eilset.

Vene keelest IN G RID  PALG I, 
eesti fil. V kursus

Eesti filoloogia II k. kaugüli- need ühiseie tõlkeleheküljele. Neid
õpilasel Aado Lintropil on soome saab lugeda mõnest järgmisest le-
keelest vahendatud Nillo Rauhala henumbrist. 
luuletused. Kahjuks ei mahtunud

Mario Arregui

Minu surnud sõbrad
E simesena, ja väga noorelt, suri vaene Roger; mõne aasta pärast 

Luis; seejärel Rodolfo ja Evaristo, m õlemad sam al aastal; siis 
M o n tie l. . .  Ja niimoodi mu sõbrad suridki.

Iga  korraga jäi m eid üha vähem aks, ja iga korraga, nagu m ulle 
tundub, saime suurem ateks sõpradeks. Kohtusime, rääkisime lõpmata 
paljudest asjadest, väga sageli m eenutasim e neid, kes meie hulgast olid  
lahkunud, ja rääkisim e neist pikalt. Kuid igaühele jõuab kä tte  tema  
surm atund  — jõudis see kätte Juanile, jõudis Lõpezile, jõudis Andre- 
sile.

Lõpuks olime elus vaid Pedro ja mina. Kohtusim e iga päev, käisim e  
koos päikest võtm as, uitasime tänavail ja väljakuil. A stusim e sisse  
kohvikutesse; külm adel ja vihm astel päevadel oli meil kom beks pidada  
tüütavaid  piljardilahinguid. Rääkisim e lõpmata paljudest asjadest; 
sageli rääkisim e vaid selleks, et rääkida, tahtm ata m ärgata, et lausu
sime tuhandeid kordi öeldud fr a a s e .. .  Meie neljaküm neaastane sõp
rus oli neliküm m end aastat vana ja  veelgi vanem, ta oli nagu põlis- 
tunud võ i suurenenud teiste, surnud sõprade m älestuse k a u d u . . .  M õ
nikord  — tavaliselt õhtuti enne lahkum inekut, ku i seisatusim e kahe 
saleda tüdruku ees m ingil vaateaknal — küsisim e, kumb m eist kahest 
sureb esimesena.

Ühel ööl helistas m ulle Pedro noorem poeg. Tema isal, kogeles 
poiss, oli olnud atakk. Sadas, sadas kõvasti, ja m ul polnud kerge lei
da taksot. Kui kohale jõudsin, oli Pedro juba surnud. Järgm isel päe
val sadas ikka veel; te ju teate isegi, m illine on surnuaed vihm asel 
õhtupoolikul. M äletan Pedro poegi, kahvatuid, läbimärgi, ja mäletan, 
et ma seisin vihm avarju all, m ida üks poegadest hoidis. K alm istu lt 
lahkudes tundsin enda ees üksildust, ju s t nagu m inu poole astuva t läbi 
tulevaste päevade. Vihm ast hoolimata läksin jalutam a. M äletan nagu, 
et kõndisin algul rusutuna otsekui inimene, kes astub tühja majja. 
Vihm, tühjad tänavad, hall taevas, tram m ide m ühin läbi saju, later
nate hägune valgus hämaruses suurendasid võib-olla üksildustunnet. 
Kõndisin tunde, ja lõpuks valisin kojusõiduks — oma kahte vaiksesse  
vanapoisituppa  — otsustava lt tramm i, m is sõitis suure ringiga. P üüd
sin kohaneda tõigaga, et kõik mu sõbrad on surnud.

Sellest peale võib m õnda aega kogu mu elu kokku võtta kahe sõna
ga, mida ma tahaksin kirjutada kõige jäm edam ate joontega, kõige 
m ustem a tindiga: üksildus ja tüdimus. Uitasin Unnas ringi, hulkusin  
mööda tänavaid ja väljakuid, üksik, vana, tüdinud  — närbunud, kän
gunud hingega mees, mees, kelle kõik sõbrad on surnud.

Kuni siis ühel heal päeval — pöörasin ju s t tänavasse, m is näis ole
vat nagu joonistatud ekraani sügavusse  — m ärkasin, et mul polnudki 
enam igav. Ma polnud terve päeva igavust tundnud, ka eelmisel ja 
üle-eelmisel päeval m itte. Peatusin hämmelduses. Tundsin, et ma olen 
küll ikka mina ise, kuid m itte niisugune, nagu ma alati olin olnud: 
sarnanesin rohkem tollele, keda m äletasin lausa konkreetsena oma  
neljast või viiest kangekaelselt kordunud unenäost, m is tavaliselt 
m uutsid m u une rahutuks. M ärkasin, et ka linn polnud sama; m ingi 
m ärkam atu ja kõikvõim as jõud oli seda m uutnud, m uutm ata om eti 
ainukestki selle vormi; see oli (võ i oli see nii vaid m inu silm is või 
näis m ulle nii) nagu m ingisugune koopia või joonis m inu vanast lin
nast. Istusin  ühte väravaalusesse, et järele mõelda. M ärkasin, et ka aeg 
oli teine; ma ei tea, m illine, kuid ta oli teine; ta ei liikunud või liikus 
teisiti; ta ei asunud ei taevatähtedes ega m aistes asjades. Ta oli liht
salt ja häm aralt — ajatu aeg, mis välistas igavuse. Ja siis ma sain  
m illestki aru.

Jah, kinnitasin endale ükskõikse veendum usega, ikka veel värava- 
aluses istudes: olen surnud. K ahtlem ata oli m ind leinatud ja maha 
m aetud  — kelle poolt? —, kuid mina polnud m illestki teada saanud, 
sest peied, haud ja kõdunem ine on hädad, m is puudutavad vaid laipa. 
Arvan, et tundsin rõõmu või vähem alt kergendust. Tõusin ja hakkasin  
kõndima ülespoole mööda tänavat, mis näis olevat tänava koopia.

Mu «elu» ei m uutunud: üksi, ääretult üksi, ilma et m ul oleks olnud  
kellegagi rääkida, uitasin ringi m ärkam atult m uutunud linnas. Ma ei 
tundnud kunagi igavust; kergesti harjusin sellega, et sarnanesin tolle 
veidi võõraga, kes oli olnud teatud unenägudes.

«Kus on mu sõbrad?» küsisin  endalt. «Kus nad kohtuvad? N üüd, 
kus ma olen surnud,» ütlesin endale, «olen sam asugune nagu nem ad
ki ja pean nendega kokku saama.» O tsisin neid iga päev.

O tsisin kiirustam ata selles väljapoole aega jäänud ajas. Mõnikord  
nägin inimesi, kes olid väga sarnased Luisile, Evaristole, Jorgele, Lõ
pezile . . . ,  kuid nad m öödusid m inust tõsistena, m ind nägem ata, ja ma 
ei söandanud neid kõnetada. See on kum m aline, m õtlesin ma; kas 
need on nemad? Tundus, et olid, teinekord jälle, et ei olnud. Väsima
tu lt ja kannatlikult, kiirustam ata jä tkasin  otsinguid.

ühel hom m ikul m ärkasin ühel väljakul pingil istudes kedagi, kes oli 
väga sarnane Pedroga. A stu s in  ettevaatliku lt lähemale ja vaatasin  
teda hoolega — see oli Pedro. Ta oli üksi, tõsine, ei vaadanud kedagi. 
Paistis, nagu see ei olekski Pedro, en t om eti oli; jah, polnud kahtlust
— see oli Pedro. A stusin  veel lähemale, jäin ta ette seisma. Pedro 
vaatas m ulle otsa, m itte  ükskõikselt, m itte  niisuguse pilguga, m is te
kitab võõrastust, kuid m itte ka nii, nagu oli m ind m äleta tavasti vaa
danud Pedro. Teadmata m iks, ei saanud ma teda sinatada.

«Kas te olete Pedro?» küsisin  talt.
Ja mu hääl kõlas võltsilt ja kähedalt.
Ta noogutas. P ingutasin, et m oodustada sõnu, nagu ma m äletasin  

seda tehtavat.
«Olen . . .»
«Tean,» katkestas ta mind.
Tema hääl — kuidas seda öelda — oli kasutam atusest roostene hääl.
Istusin  ta kõrvale. Tahtsin tem aga rääkida, kuid millest? Mis oli 

m ul talle öelda? M illeks rääkida? Pedro ei vaadanud m ulle otsa, jää 
des vaikseks, tõsiseks. Oli näha, et tem algi polnud m ulle m idagi öelda. 
Nagu kaks võõrast jäime istum a pingile tükiks ajaks, mis kulges nagu  
klaasist vaheseina taga. S iis Pedro tõusis ja läks m ind nägem ata m i
nema. Küllap ei vaadanud teda m inagi, kui ta eemaldus. Jäin üksinda  
istum a ja hakkasin m õistm a, mida tähendab olla surnud.

Hiljem nägin tänavail ja väljakuil surnud vanem aid ja poegi, kes 
möödusid, üksteisele otsa vaatam ata. N ägin  surnud arm astajaid, sõp
ru, õdesid-vendi, sugulasi, surnud eluaegseid abielupaare — näis, et 
keegi ei tundnud teist.

Kõigega harjunud, üksik  — nii kõnnin nüüd lõputult linnas ringi. 
Kõnnin mööda Rodolfost, Luisist, Rogerist, J o rg e s t. . .  Ma peaaegu ei 
vaatagi neid ja nemad ei vaata m ind, kuid tegelikult ma ei näe neid  
ja nemad ei näe mind.

Mõnikord satun Pedroga kokku sam al väljakul, kus kohtasin teda  
tol hom mikul; kord Istun sam ale pingile , kord naaber pingile. Me ei 
räägi teineteisega, me ei vaata teineteisele otsa, me ei tunne teine
teist.

Ja nüüd tean ma juba hästi, mida tähendab olla surnud.
Hispaania keelest ÜLLE M A SIN G

saksa fil. V kursus j



7 meest ja ülikooli sport
Kolm oli neid, kes meie mõtte — 

arutada ülikooli spordielu ühises vest
lusringis, omaks võtsid ja kohale tulid. 
Ühel pool lehe ühiskondlik spordiosa- 
kond — Priit Jõgi (ka filoloogiateadus
konna spordijuht), Raivo Lott, Toivo 
Kivimets ja Enno Tammer ning teisel 
pool IVAR VALGE ülikooli spordiklu
bist, URMAS KAUP, bio-geo spordijuht, 
ja JÜRI LEBEDEV, matemaatikateadus
konna spordijuht. Kokku seega seitse. 
Kulgl eeldatud oli märksa laiemat osa
võttu, ei jäänud vestlusring pidamata. 
Ühise kohvilaua taga keerles jutt nelja 
põhipunkti ümber: 1) tudengi suhted 
spordiga, 2) ülikooli spartakiaad, 3) 
TRÜ spordiklubi töö ja 4) TRÜ lehe osa 
spordi valgustajana ning edendajana.

PRIIT JÕGI: Võltsillusioonidest 
peaks spordijuht kohe alguses lah
ti saama. Vaid abstraktsele tervise- 
kasule ja  teaduskonna patriotismi
le apelleerides praegusaja  tuden
git liikuma saada on väga raske. 
Aga stimuleerimise juures peab ka 
piiri tundma. Iga liigutuse eest 
midagi anda — see pole vä lja
pääs.

JÜRI LEBEDEV: Mulle hakkab 
koitma, kuidas pean järgmisel õp
peaastal ta litama, et muuta spor
timist vähegi massilisemaks. Ühelt 
poolt peab rohkem kasutama 
ÜPP-d, teisalt aga on võimalik 
e rgu tada  Kääriku kohtadega, mis 
teaduskonnale eraldatakse.

RAIVO LOTT: Millised võimalu
sed on spordiklubil tudengite s t i
muleerimiseks?

IVAR VALGE: Spordiklubi on 
seni premeerinud spordijuhte. 4—5 
aasta t  tagas i  said parimad pree
miaks 5-päevase ekskursiooni Lii
du piirides. Nüüd saavad edukamad 
spordijuhid spordiklubi kaudu 
tuusiku sotsialismimaadesse.

RAIVO LOTT: Aga kas spordi
klubil ei oleks võimalik ka pare
matele teaduskondadele, ütleme 
näiteks spartakiaadivõitjale ja enim 
progresseerunud teaduskonnale, 
eraldada Käärikule kohti?

IVAR VALGE: Põhimõtteliselt 
on. Ja nii peakski tegema.

PRIIT JÕGI: Info levitamisel ja 
teaduskonnasiseste ürituste m ate 
riaalsel toetamisel peaks spordi
juht julgelt kasutama dekanaadi 
ja  teaduskonna komsomolibüroo 
abi. Eduka koostöö puhul saab 
paljugi ära teha. Ilmekamaks näi
teks on siin geo-geo olümpia. Vae
valt teistel midagi taolist vastu on
S62(l3

URMAS KAUP: Ennast pole ilus 
kiita, aga  meie olümpia on tõesti 
üks tore üritus. Siin pole mingit 
valehäbi, et ma ei oska. Ka kõige 
suuremad spordivõhikud müttavad 
sportida, nii et higipullid otsa ees. 
Ja kui juba kord valehäbi välja 
higistatud, ei ta  enam tagas i tule.

IVAR VALGE: See on õige küll, 
et igal teaduskonnal võiks olla 
selliseid siseolümpiaid. Oma emot
sionaalsuse ja lustlikkuse poolest 
kujunevad need omapärasteks 
spordipidudeks, millest osa võtma 
sundida pole tarvidust. Ent praegu 
ei saa osa teaduskondi spordipäe- 
vagi ära peetud. Ja seda mitte 
spordijuhtide võimetuse tõttu.

PRIIT JÕGI: P a tus tada  ei tohi 
meie käsutuses olevate minimaal- 
semategi võimaluste ärakasu tam i
sel. Filoloogiateaduskonna suusa- 
päev on kaks aasta t  jä r jest lörri 
jooksnud. Iga  apsuga jääb . aga 
järgmisel aastal tulijaid vähemaks.

JÜRI LEBEDEV: Mulle tundub, 
et suure karuteene tudengi sporti
da tahtmisele osutab kehaline kas
vatus kui üldaine. Näiteks selle

aasta  suusatamismeistrivõistlustel 
ei lasknud meie I kursuse poiste 
kehalise kasvatuse õppejõud neil 
võistelda, sest pani poisid samal 
ajal õppetunni raamides veidi 
eemal ajale suusatama. Lõppkok
kuvõttes ei ole ju mingit erinevust, 
kas poisid sõitsid oma kohustuslik
ku tundi või oleksid saanud võis
telda. Nii ei saa mõnikord võist
lustele kedagi paluma minnagi, 
kõik ütlevad, et neil on kehaline 
kasvatus.

PRIIT JÕGI: Palju  sõltub siin 
õppejõududest. Filoloogiateadus
konna spartakiaadi edu on suures 
osas tü tarlaste  kehalise kasvatuse 
õppejõu M. Visnapuu töö, kes oma 
tüdrukuid ka tundide ajast võistle
ma on lasknud. Paljud õppejõud 
nõnda ei talita.

RAIVO LOTT: Kehaline kasva
tus teeb kohati tudengite hulgas 
koguni spordi antipropagandat. 
Oma igava ja liialt jä iga olemuse
ga peletab ta üliõpilase spordist 
kaugele. Mõnele võibki elu lõpuni 
jääda arvamus, et sport ongi nood 
kepi-kurika- või kes-teab-mis-har- 
jutused, mida peab tuima näoga 
järjepidevalt sooritamas käima, 
kui tahad matriklisse allkirja s a a 
da. Väga vähe arvestatakse seda 
et oled võistelnud teaduskonna või 
osakonna au eest. Narruse tipp on 
kehalise kasvatuse tundide pida
mine pühade ajal. Ka seda on ette 
tulnud.

IVAR VALGE: Arvan, et t a g a 
selja sõimama hakata  pole mõtet. 
Kuid selge on, et ju ttu  sellest tu 
leb veel teha ja  siin peab ühiskond
lik spordiosakond tublisti vaeva 
nägema puntra  lahtiharutamiseks.

PRIIT JÕGI: Ideaalne oleks, kui 
teaduskonnas oleks igal kursusel 
õige mees ameti peal. Siis ei jää 
spordijuhil muud üle, kui hoida 
oma aktiiviga pidevat kontakti. Te
gelikult kukub asi nii välja, et in
formatsioon levib teaduskonnas 
tu ttavate  kaudu. Viimasel ajal 
püüdsime ühiselamus ergutavaid 
plakateid üles riputada. Kasuteguri 
kohta ei oska sõna öelda. Usun 
siiski, et abi neist oli.

URMAS KAUP: Bio-geo edu 
spartakiaadil võib paljuski seleta
da sellega, et kursuse spordiorga- 
nisaatoreiks on õiged mehed. Mi
nu töö on mõnevõrra lihtsam, pole 
tarvis iga kord iga tudengini min
na, piisab, kui üles otsida kursuste  
spordiliidrid.

IVAR VALGE: Spordiklubi on 
püüdnud lisaks suulistele teada 
annetele ja  kehakultuurimajas rip
puvale stendile tähtsam ate võistlus
te ajakava üles riputada ka pea
hoonesse. Samuti avaldab leht 
võistluste ajad. Nii et informatsi
oon peaks ikka liikuma, kuigi, jah, 
juhtub ka äpardusi.  Järgmisel õp
peaastal on mul kavas kehakultuu- 
rimajja sisse seada infoboks iga 
teaduskonna jaoks eraldi ning sa 
muti ka lehele. S inna saab panna 
spordijuhi tarvis vajalikke teateid, 
tulemusi jne.

PRIIT JÕGI: V äga meeldis sel 
aastal ääretu operatiivsus suusa ta 
mismeistrivõistlustel. Kohe jä rgm i
sel päeval olid protokollid stendil. 
Üldse, kui juba rääkida stiimuli
test, miks mitte mõelda ka parem a
te kohtunike ergutamise peale.

IVAR VALGE: ö ig e  mõte. Mis 
ei meeldi, on see, et ajakavast ei 
peeta kinni, liialt on tingimisi ja 
põhjendamatuid muudatusi . Minu 
meelest, kui ajakava on kindlaks 
määratud, siis nii ta peabki jääma. 
Kellele ei sobi, tulgu oma preten
sioonidega siis lagedale, kui a ja 
kava arutatakse. Selleks on igal 
spordijuhil õigus, täpsemalt — ko- 
hustuski.

PRIIT JÕGI: Tundub, et selle 
aasta spartakiaadi punktisüsteem 
on end õigustanud. Üle tüki aja 
kõige optimaalsem variant.

URMAS KAUP: Punktisüsteemi 
vastu pole midagi, kuid minu a rv a 
tes võiks mõned alad ära jätta , näi
teks suvine VTK, mis kukkus tä i t 
sa läbi.

IVAR VALGE: Suvise VTK läbi
kukkumine ei tähenda veel, et selle 
ala peaks üldse ära jätma. J ä r g 
misel aastal tuleb korraldajatel 
lihtsalt rohkem ettevalmistusi teha 
ja tundub, et õigem on pidada su
vine VTK kahel päeval pikema aja 
peale venitamise asemel.

RAIVO LOTT: Alasid vähemaks 
jä t ta  pole mõtet. Rohkem tuleks 
mõe-lda nende sisulise külje peale. 
Nii võiks näiteks lauatennise ja 
male muuta võistkondlikuks, mis 
kahtlemata tõstaks emotsionaalset 
pinget. Suureneks ka võistlejate 
vastutus.

PRIIT JÕGI: Olen kahel käel 
selle mõtte poolt. Siis on põhjust 
teaduskonnasiseselt läbi viia võist
lused võistkonna selgitamiseks.

IVAR VALGE: Võistkondlikud 
lauatennise- ja  malevõistlused 
peaks haju tama pikema ajavahemi
ku peale, umbes nii nagu on siia
ni toimunud pallimängud.

URMAS KAUP: Ma ei tea, kui
das teile, kuid mulle näib, et naiste 
korvpallivõistlustel ülikoolis pole 
mõtet. Sel aastal oli palju loobumi
si ja kui mängitigi, siis korvpalli 
võis harva näha. Mis oleks, kui 
asendaks naiste korvpalli rahvas te
palliga? Sel juhul juba pinevusest 
puudust ei tuleks.

IVAR VALGE: Põhimõtteliselt 
olen nõus.

PRIIT JÕGI: Siis võiks juba sü
gisel katsetada ka meeste ja lgpa l
liga. Vähe väiksemal väljakul ja  
väiksemate väravatega, kuid huvi, 
ma arvan, jätkuks.

IVAR VALGE: Jalgpalli võiks 
m ängida ühe aasta prooviks, v aa 
data, mis välja tuleb. Spartakiaadi 
kavva ei ole mõtet seda veel arves
tada.

RAIVO LOTT: Mida spordijuhti- 
del on öelda ühiskondlikule spordi
o sako nn as?

IVAR VALGE: Ette heita ei ole 
suurt midagi. Spordi osas on leht 
aasta tega  vägagi huvitavaks 
muutunud. Aga üldiselt ei m ak
saks liialdada maailmaspordiga, 
vaid veelgi rohkem tähelepanu 
pöörata ülikooli spordile. Mina 
leian, et see on ammendamatu tee
ma.

Nii see jutt meil veeres kaks ja pool 
tundi. Paljugi sai ära räägitud, paljugi 
jäi rääkimata. Ent jutt, mida räägiti,
oli vajalik, sest ta ei jahtunud nagu 
kohv tassis, vaid jäi sisem usse kripel
dama, et oigel ajal jälle välja karata 
ning arutelus, vaidlustes veelgi selge
maks, konkreetsemaks muutuda. See 
õige aeg pidi tulema kunagi septembris- 
oktoobrls. Mida arvate, spordijuhid?

ENNO TAMMER

E z e re s  k ir ju ta ti 
k a p itu la ts io o n ile  alla

Karussell on peatunud
Oktoobris see käivitus, võttis 

üha hoogu ja  läbis nii terve aasta. 
Siis hakkas kiirust maha võtma, 
aga veel enne peatumist tõstis 
tempot. Ja  nüüd ta seisab — spar- 
takiaadikarussell on peatunud.

Möödunud nädala l peetud lask
mine sai selle viimaseks tiiruks. 
Võistlus peeti kahel päeval ja  osa
võtjaid oli üsnagi rohkesti. Proto- 
kollüehelt lugesin kokku 66 nime.

Õlgu siinkohal ka võitjad nimetatud:
1. M. Siim (matemaatikat.) 85 s.;
2. A. Pulges (arstit.) 81 s.; 3. A. Kübar 
(KKT II) 80 s.. Võistkondlikult oli pa
rim arstiteaduskond (103 punkti), järg
nesid: 2. füüsika-keemiat. (91,5 p.),
3. KKT II (72,5 p.), 4. žurnalistikaos, 
(53,5 p.). 5. bio-geo (40 p.), 6. õigust. 
(39,5 p.).

Ja  nii sai aeg kõik lõplikult pai
ka panna. Viimane ala viis kol
mandalt  kohalt majanduse ja tõi 
sinna KKT II. Aga liidrid (bio-geo

ja filoloogiat.) jäid kindlaks. Neid 
lõpualade ärevus enam ei kõ iguta
nud, kindel esinemine läbi aasta 
oli toonud edu. Ja  tõus tippu oli 
juhtijatel kiire. Bio-geo möödu
nudaastane  9. koht muutus justkui 
nõiaväel tänavuseks esimeseks. 
Kaks aasta t  tagas i olid filoloogid 
viimased, nüüd teised. Aga selge
m at keelt räägib tabel, kus su lgu
des toodud koht eelmisel spa r ta 
kiaadil.

1. Bio-geo 105 p. (9)
2. Filoloogiat. 145 p. (5)
3. KKT II 138 P. (3)
4. Arstit. !31 p. (6)
5. Majandust. 127,5 p. (7)
6. Matemaatikat. 127 p. (8)
7. Töötajad 99 p. (4)
8. õ igu st. 99 p. (11)
9. KKT III 92 p. (2)

10. Füüsika-keemiat. 92 p. (12)
11. Spordimed. os. 91 p. (1)
12. Žurnalistikaos. 84 p. (—)
13. KKT IV 72,5 p. (13)
14. KKT I 60 P. (10)
15. Ajaloot. 40 p. (14)

Uue spartakiaadi juhendisse tu 
leb ilmselt nii mõnigi muudatus. 
Sellest lähemalt aga juba uue õp
peaasta esimestes lehtedes. Lõpuks 
ka eelmises lehes lubatud kerge- 
jõustikutulemused.

N a i s e d .  100 tn Ulvi Noot (KKT I) 
12,9; 200 m Ulvi Noot 27,4; 400 m Kat
rin Rehemaa (spordimed. os.) 61,4; 
800 m Irina Nikolajeva (õppejõud) 
2.29,5; 4X400 m KKT I 53,1; kaugushüpe 
Anu Tõnisson (KKT I) 5.27; kõrgushüpe 
Maiu Plado (spordimed.) 1.50; kuuli
tõuge Tiiu Ulbo (matemaatikat.) 12.00; 
kettaheide Nadežda Ossipova (KKT IV) 
46.46; odavise Silja Kruusmägi (ma
jandust.) 36.80.

M e h e d .  100 m Gennadi Organov 
(KKT IV) 11,1; 200 m Arvi Eek (KKT 
I) 24,0; 400 m Igor Grišln (spordimed.) 
ja Andres Tõnisson (bio-geo) 56,1; 
800 m Arvi Eek 1.59,9; 1500 m Sergei 
Kajumov (spordimed.) 4.09,8; 110 m tj. 
Avo Orav (KKT II); 4X100 m KKT II 
47,5; kaugushüpe Kalev Leitud (ma
jandust.) 7.02; kõrgushüpe Ain Relmets 
(arstit.) 2.03; kolmikhüpe Sander Han- 
nus (matemaatikat.) 12.94; kuulitõuge 
Viktor Lääts (matemaatikat.) 14.38; ket
taheide Tõnu Lember (õppejõud) 45.54; 
vasaraheide Nelnar Seli (KKT III) 
60.02; odavise Jaan Aarik (spordiklubi)
68.20. RAIVO LOTT

Eesti laskurkorpus pidas Kuramaal 
17. I l l—2. IV 1945 (42. armee koossei
sus) ja 12. IV—8. V 1945 (1. löögiarmee 
koosseisus) pealetungilahinguid Auce— 
Salduse suunas Saksa armee 218. ja 
239. jalaväediviisl ning 19. Läti SS-di- 
viisi vastu.

Olulist edu saavutasid 27. laskurpolk 
(komandör polkovnik E. Horn) Kaulaci 
lahingus ja 300. laskurpolk (alampol
kovnik I. Paul) Blldene raudteejaama 
vallutamisel.

(ENE)
Seal, kus kolmkümmend viis aas 

tat tagasi vihisesid viimased m ür
sud, kus hukkus tuhandeid võitle
jaid, seal oli nüüd vaikne. Ei tule
kahjusid, plahvatusi , lahingusse 
minevate sõdurite ja  neile vastu 
tulevate vangide kolonne. Ainult 
vaikus.

Seda rahu rikkusime võidupäe
val, 9. mail meie, grupp Tartu 
Riikliku Ülikooli üliõpilasi oma au
tobussi müra ja ta ldade vaikse tat- 
sumisega.

ü s n a  jahedatele ilmadele v aa ta 
mata seisid paljudes paikades pio
neerid ühishaudadele püstitatud 
mälestusmärkide juures auvalves. 
Kivitahvlitele ja  nende ümber oli 
toodud lilli. Kõiki, mis kevadel õit
sevad. Nii oli Auces, Uus-Auces, 
Ezeres, Kursišes, Dzirniekis, Pur- 
vakrogis,  Zauris, Baju Krogsis, 
Tuškis . . .

Grupijuht ILJA KALALT, TRÜ 
füüsilise geograafia kateedri vanem
laborant seletas, et 8. mail 1945 
kirjutati Ezeres Saksa vägede Ku
ramaa grupeeringu kapitulatsiooni- 
aktile alla. Vangi langes 42 Saksa 
kindralit ja  üle 250 000 sõduri ning 
ohvitseri. P raegu on tollal nii tä h t 
sas tillukeses majas Ezere kolhoosi 
loomaarsti vastuvõtupunkt.

Kursiši vennaskalmul toimunud' 
miitingust saime meiegi osa. Kõ
nelesid sõjaveteranid, sõnaliste 
kompositsioonidega langenute m ä
lestuseks esinesid kooliõpilased.

Dzirnieki mulda maetud sõ ja
meestest on üle poole eestlased. 
Tahvlid, mälestuskivid: 17. III 
1945 — Arnold Saarik, 18. III 
1945 — Alfred Savi, 19. III 1945.
— Leo Nõmmiste ja paljud, pal
jud teised. Kõiki kalmukääpaid 
kaunistasid lilled.

Tuški kalmistul puhkab 300. Ees
ti laskurpolgu rühmakomandör 
leitnant Jakob Kunder, kes hukkus 
kangelaslikult 18. III 1945 Blldene 
raudteejaama lähedal. Nii tema 
hauakivile kui ka dzoti ette, mille 
J; Kunder oma kehaga varjas, olid 
Kadrina keskkooli pioneerid ja  
kommunistlikud noored asetanud 
mälestuspärjad. Nii teevad kadrina- 
lased igal aastal.

Kunagi pani ainuüksi sõna Sa- 
laspils kuulmine inimesed hirmust 
värisema. Praegu  sinna minnes 
enam hirmu pole —■ on ainult lein 
ja mälestus. 23-st Lätis asunud 
surm alaagris t oli Salaspils suurim. 
Sinna jäi igaveseks üle saja  tu 
hande inimese, kellest 54 tuhat olid 
tsiviilelanikud ja 7000 lapsed. M ä
lestuskivi sisse paigaldatud metro
noomi kume tiksumine pani isegi 
vaikselt jutlejad vaikima.

Need mehed ja  naised, kes võit
lesid vabaduse eest, magavad  mul- 
lamantlis igavest und. Nad v a ja 
vad lillede soojust, sest n e n d e  
eluajal ei jõudnud tänased lilled 
pärale.

HANNES TAMME

E tte v a lm is tu s k u r 
s u s te lt  ü liõpilaseks

T R ü  õhtused ettevalmistuslsur- 
sused on päevast õppetööd sega
mata tegutsenud juba üle 20 aasta. 
Ikka kella kuuest üheksani igal es
maspäeval,  teisipäeval ja neljapäe
val oktoobrist juunini. Käiakse ka 
päeval (kuus kahel pühapäeval). 
See variant on mõeldud kaugemalt 
tulijaile.

Neist kursustest saavad osa võt
ta kõik, kes kunagi keskkoolitead- 
mistele on otsustanud ülikoolist li
sa nõutada. Tarvitseb vaid sep
tembris nimi kirja panna ning end 
isemajandava kursusega finantsili
selt siduda.

Huvi oma teadmiste värskenda- 
mise-täiendamise vastu sisseastu
miseksamite ainetes on vähemalt 
sügiseti elav. Nii on targaks saada 
tahtjaid kirjas 1500 ringis, neist üle 
300 õhtuti kohalkäijat. Peale oma 
majja tahtja te  on nimekirjades veel 
ligi 130 teistesse Eesti kõrgkooli
desse pürgijat, samuti Tallinnas 
TRÜ konsultatsioonipunktis käijad. 
Kursuslased jaotatakse eksami
ainete järgi. On 7 eesti ja  2 vene 
rühma.

Täiendamine on mõeldud esm a
joones keskkooli ammu lõpetanute
le. Ära pole öeldud ka abiturienti
dele. Kas viimased loodavad privi

leege sisseastumiseksameil või vih- 
j ab see õppimise-õpetamise nõrku- 
sele keskkoolis? Eesti keele ja  kir
janduse õpetaja Vello Saage arvas 
põhjuseks hoopis varasema laisku
se ja  naiivse lootuse, et kohalole
ku eest antakse teadmisi kapaga. 
Tegelikult saab mõnigi siit vaid 
sõrmkübara täis. Abituriendid 
võiksid need neli tundi ka kodus 
õppida.

Olgu õppuritega kuis on, neid 
juhendav 20-liikmeline Tartu kesk
koolide ja TRÜ õppejõudude kol
lektiiv teeb oma tööd visalt edasi.

Kursused peavad mitmes mõttes 
ülikooliga sammu. Nii on nime- 
kirjades tunduvas ülekaalus nais
sugu, samad on meelisteaduskon- 
nad (arsti-, majandus-, filoloogia-, 
õigus- ja ajalooteaduskond).

Kuigi kursustel käimine on v a 
batahtlik ja kontrolltöödki pigera 
sümboolsed, langevad ligi pooled 
alustanutest kevadeks välja (abitu
riente takistavad lõpueksamid). 
Siiski immatrikuleeritakse igal 
aastal 250—300 tublimat.

Järgmise^ aasta  juulis lisanduvad 
senistele lühiajalised suvised kur
sused.

IVAR JÕESAAR

P unasel

S PO R D I LOTO  
VAARISA

Cheopsi püram iidi jalam il toim u
nud väljakaevam istel sa ttusid  tead
lased huvitavale leiule. N im elt tuli 
m aapõuest nähtavale rikkalike  
kuld- ja teem antkaunistustega ele
vandiluust kastike. Selle avam isel 
oli üllatus suur: laegas oli ääreni 
täidetud valgete m armor kuulikeste
ga, m is kandsid  num breid ühest 
neljaküm ne üheksani. Sam as asus 
ka tabel ja m änguõpetus. Uurimi
sel selgus, et tegem ist on spordi- 
loto vaarisaga  — Cheopsi lotoga. 
Teadlased on veendunud, et peagi 
ilmub lagedale ka kastike  kolm e
küm ne kuue kuuliga.

M ärgusõna *Record»

(Algtts 2. lk.)
vad olema täiesti korralikud san i
taarhügieenilised elamistingimu
sed, et sanitaarpostidel ei tuleks 
teha akte korratute tubade ja  ühis
kasu ta tavate  ruumide kohta. Ühis- 
elamuseintel võiks ka rohkem sani- 
taarhariduslikke plakateid püsida.

Üliõpilased mõistavad doonorlu
se tähtsust. Loomulik oleks, et iga 
terve üliõpilane annaks kõrgkooli- 
aastail kasvõi korragi verd. Seni
sest rohkem võiks doonoriks tulla 
ka õppejõude.

EHA MARKS, 
ettevalmistusosakond 
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NB!
Järgmine ajaleht Ilmub reedel, 13. Juu

nil, ülejärgmine (lõpetajate nimedega) 
ja ühtlasj õppeaasta viimane number 
reedel, 27, juunil.
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Nr. 20 (1230) Reedel, 13. junnil 1980 XXXII aastakäik

Selles lehes
I Juubilarid on Gerda Lau

gaste ja Leo-Peeter Kül
lus — 2. Ik.

) Üliõpilane eesti rahvakul
tuuri Hurijana — E. Lau
gaste, 2. Ik.

J. Tuuliku «Varesest» — 
E. Ant, 2. lk.
Botaanikaaias ja kohvikus 
loeti luulet — P. Beier, 
2. lk.
Vestlusring teemal «Üli
koolis enne ja pärast 21. 
juunit 1940», L. Rootsi, 
H. Habermani ja V. Ruusi 
osavõtul, 3. lk.

ф  Zurnalistikaüliõpilased 
olümpiakeskuses õppus
tel — R. Lott, 4. lk.

ф  Maikuu spordiülevaade
I. Valgelt, 4. lk.

%  Koridoriteatrit tegid aja- 
ajakirjandusüliõpilased — 
M. Visnap, 4. Ik.

Kroonika

4. J U U N I  « P R A V D A S »

ilmus artikkel «Loomingu õppetunnid», milles anti põhjalik ülevaade 
meie ülikooli üliõpilasteadusest . Kirjutises selgitatakse TRÜ Üliõpilaste 
Teadusliku Ühingu struktuuri, üliõpilaste teadustöö põhivorme. Kiit
valt mainitakse üliõpilasteaduse tihedat seost praktikaga — üliõpilaste 
osavõttu lepingulistest töödest, erikonkursse mitmesuguste asutuste  ja  
ettevõtete preemiatele.

Artikli lõpus mainib rektor prof. A. Koop, et ÜTÜ peamine eesmärk 
pole mitte niivõrd üksikute andekamate üliõpilaste väljaselgitamine kui
võrd noorte loomingulise töössesuhtumise kujundamine.

Kirjutise autor on G. Golub «Molodjož Estoniist».

VÄITEKIRJU K A IT SE SID  ELTS A B E L  JA 
RAFIK GRIGORJAN

3. juunil kaitses Minski V. I. Lenini nimelises Riiklikus Ülikoolis 
väitekirja füüsika-matemaatika kandidaadi kraadi saamiseks m atem aa
tika õpetamise kateedri vanemõpetaja ELTS ABEL teemal «Mittetäie
liku astakuga pinnad mitmemõõtmelises mitteeukleidilistes ruumides». 
Elts Abel lõpetas aspirantuuri TRÜ algebra ja geomeetria kateedris. 
Tema teaduslik juhendaja oli algebra ja geomeetria kateedri juhataja, 
füüsika-matemaatika doktor proi. Ülo Lumiste. Ametlikeks oponenti
deks olid Vilniuse Riikliku Pedagoogilise Instituudi prof. V. Bliznikas 
ja Valgevene Riikliku Ülikooli dots. A. Burdun.

LEIDA TUULMETS

Kandidaadiväitekirja kaitses ka NLKP ajaloo kateedri õpetaja RA
FIK GRIGORJAN. Dissertatsiooni teemal «EKP tegevus kõrgkooli 
arendamisel Eesti NSV-s aastail 1944— 1951» juhendas prof. J. Kalits, 
oponeerisid ENSV TA korrespondentliige K. Siilivask ja kultuuriminis
ter ajalookandidaat J. Lott. Töö autor on kogunud ja üldistanud roh
kesti allikmaterjali EKP tegevusest sõjajärgse kõrgkooli arendamisel. 
Uurimus tunnistati  a ja lookandidaadikraadi vääriliseks.

KAJA JÄRV

L Õ P P E S  F I L O S O O F I A K O N K U R S S

30. mail anti nõukogu saalis võitjaile pidulikult kätte aukirjad, mee
ned ja lilled.

Esikoha ja turismituusiku sotsialismimaale sai õigusteaduskonna IV 
kursuse üliõpilane Raivo Vetik. Teisele kohale tuli teaduskonnakaas- 
Iane Harri Kingo III kursuselt. Kolmas koht kuulus ars titeaduskonnast 
Mare Liigerile. H innatav  on matemaatikateaduskonna II kursuse üli
õpilase Mart Raukase (ainus II kursuselt) IV koht. Ülejäänud kohti 
(4.—8.) jagas id  V. Joosep (õigust. III k.), L. Polidovitš,  N. Ljuter, 
R. Neifeld.

Kõik võitjad said ka rahalise preemia.
Konkursikomisjon

TÕ L K E V Õ IST L U S 1980,

jä r jekorras kümnes, on lõppenud ja  žürii (koosseisus A. Valmet, 
U. Lehtsalu, M.-A. Palm, A. Põldmäe, T. Maasik, P. Torop, A. Kaalep, 
konsultandina L. Hiedel) oma töö teinud, auhinnates esitatud 17 tõl
kest järgmisi:

I auhind — SIGRID KANGUR (inglise fil. I l l  k.; Joyce Carol Oa- 
tesi novell «Kõlvatu»);

kolm II auhinda — HELI MATTISEN (saksa fil. II I  k.; Heinrich 
Bölli novell «Üle silla»); KÜLLI KLAAS (saksa fil. V k.; Wolfgang 
Borcherti novellid «Kurvad pelargooniumid» ja «Puud homseks»); 
SILVIA RENTEL (inglise fil. IV k.; katkend Arthur Hailey rom aa
nist «Hotell»);

kaks MI auhinda — REET TAIMSOO (saksa fil. III  k.; Heinrich 
Bölli novell «Nagu viletsates romaanides»); EHA JÄRVOJA (eesti fil.
1979. a. lõpetanu; Ilmari Turja  jutud «Janne ehk Tänapäeva otsimas» 
ja «Esimene kohtumine»).

Zürii eriauhind määrati SERGEI STADNIKOVILE (ajalootead. IV 
k.) vanaegiptuse tekstide tõlke eest; ««Loomingu» Raamatukogu» pree
miale parima tõlke eest NSVL rahvaste keeltest otsustati soovitada 
HEIKI VALK (ajalootead. II k.; Konstantin Balmonti luuletused).

Tõlkevõistluse kokkuvõtete tegemine ja auhindade üleandmine lük
kub seekord septembrikuule.

T Õ L K E V Õ IST L U S  1981,
järjekorras üheteistkümnes, toimub tavalis tel tingimustel. Tõlge (no
vell, terviklik katkend romaanist, kokku 5— 10 kaheintervalli list masi
nk ir ja lehekü lge ,  või vähemalt kaks luuletust sam alt autoril t) tuleb 
koos originaaltekstiga esitada vähemalt kolmes eksemplaris; tõlkida 
võib mis tahes keelest; osaleda võivad kõik, kes 1980. aasta kevadel 
olid või sü g i se ls a a v a d  TRÜ üliõpilasteks (ka kaugõppes); töö ei tohi 
olla varem trükis ilmunud; käsikiri tuleb varus tada märgusõnaga, lisa
des suletud ümbriku, mis sisaldab tõlkija nime, teaduskonna, kursuse 
ja elukoha, n ing tuua hiljemalt 10. veebruariks 1981 ajalehe «TRO» 
toimetusse.

Tõlkekabinet

Sammu- 
seadm ise  

aeg
Igal kevadel lõpetab ülikooli enam kui 

tuhat noort spetsialisti. Parimatest 
parimatele annab rektor kätte punakaa- 
nelised diplomid kiitusega. EKP Kesk
komitee, ENSV Ülemnõukogu ja Minist
rite Nõukogu võtavad juunikuus vas
tu parimaid kõrgkoolide lõpetajaid. 
Toompeale koguneb poolteistsada eksa
mipingest vabanenud noort.

16. juunil ои vastuvõtule kutsutud ka 
52 TRÜ lõpetajat.

Kuidas on kulgenud pidupäevadele 
järgnenud argielu, sellest kirjutab 1977. 
aastal arstiteaduskonna kiitusega lõpe
tanud Hele Everaus.

Aula — lõpetajad, õnnitlejad. 
Milleks õnnitlused, kui pole nagu 
midagi tehtudki, siiani on oldud 
rohkem saaja  rollis. Ju vist suureks 
avansiks ootuses ja lootuses, et 
meistki saavad oma osa andjad. 
Diplomgi on kui veksel, mis lunas
tamist nõuab.

Tähelepanupäevast astud igapäe
vatöösse. Esimene palatitäis hai
geid, kes su koolitarkusest abi oo
tavad. Pole ju õppejõudu või arsti, 
kelle käealusena tead, et sinule 
vaa tam atag i kõik tehtud saab. Kao
vad selged raamatudiagnoosid, su 
ees on haige, kõik on kaugelt 
keerukam kui arvatud. Konspekti- 
reeglid vaja  tegelikkusesse viia-, 
nende õigsuses veenduda.

Hea, et meil tohtritel on nn. 
seitsmes aasta  — internatuuriaeg. 
See on nii vajalik õpitu ja  igapäe
vatöö sobitamisel. Tore, et kogenud 
kolleegid sulle nõust ja abist ära ei 
ütle. Imetlusega vaatad, kui kii
resti nad otsuseid teevad. Minu 
osaks on aga kahtlused, keeruline 
tee otsustuste  juurde, kuni haige 
paraneb.

Haigeidki on mitmesuguse ise
loomuga. On neid, kes oma valud 
ja vaevad eneses hoiavad, on neid, 
kes tunnete iga pisimuutuse keelele 
toovad. Kes neist rohkem kannatab, 
mis on kõigi kaebuste taga , pole 
alati lihtne teada saada.

On seletamatagi selge, et haige 
meelsamini end kogenud kolleegi 
käe alla usaldab. Pole siis imesta
da, kui sinusugusele hakatisele esi
mesel kohtumisel repliik «Kas mind 
hakkab nii noor ars t ravima?» 
osaks saab. Eks see ole väikeseks 
prooviks, naerata  ja ära tee välja
gi. Juhtub sedagi, et sama haige 
haiglast lahkudes ennistise repliigi 
päras t vabandust palub. Ju vist 
suutsin siis ennast usaldama p an
na.

_Kontaktita on raske, vaata  et 
võimatugi ravida. Kuidas inimese 
hinge teed leida, selleks meile koo
list valmisretsepte kaasa ei saa 
anda. Tuleb ise leida. Hea, kui suu
dad tuju pilve alt päikese kätte 
tuua, lootuse ja usu tagas i anda. 
Viimane on tihti päris raske, liiati
gi, kui leidub «häid» inimesi, kes 
haigele tema seisundi «täpselt» sel
gitanud. Uskumatu tundub, et on 
inimesi, kelle keel paindub ütlema 
sõnu: «Mis sul siin enam rääkida, 
ega sinu haigusega kaua ela.» See 
«headus» on tuulde pühkinud kogu 
arsti vaeva ja haige surmaootaja 
seisusesse jätnud. Jälle tuleb otsast 
alata, sest usuta* tahteta on vähe 
kasu mis tahes ravist.

(Järg  4. lk.)

ARVO TIKK, 
TEADUSPROREKTORI 

ASETÄITJA

A. Tikk on sündinud 1929. a. 1948— 
1954 õppis TRÜ arstiteaduskonna ravi- 
osakonnas, mille lõpetas kiitusega. Pä
rast seda on A. Tikk olnud seotud TRÜ 
neuroloogia ja neurokirurgia kateed
riga, olles algul assistent, 1969—1973 
dotsent ning 1973. aastast professor. 
Kandidaadiväitekirja kaitses 1964 ning 
doktoriväitekirja 1973. Nõukogude Eesti 
preemia 1965. aastal saanud kollektiivi 
liige (poliomüeliidi likvideerimisega seo
tud tööde eest) ning NSVL Rahvama
janduse Saavutuste Näituse medali 
omanik.

NLKP liige 1966. aastast. Olnud tea
duskonna parteibüroo sekretär.

Abielus, kahe täiskasvanud tütre isa.
Märtsist TRÜ teadusprorektori ase

täitja.

M. Reinfeldt on sündinud 1936. a. On 
olnud pikka aega komsomolitööl: vali
tud ELKNÜ Paide Rajoonikomitee tei
seks sekretäriks, olnud Tartu komsomoli 
linnakomitee kooliosakonna juhataja, 
1967—1969 oli seal esimene sekretär, töö
tanud ka ühingu «Teadus» Tartu linna- 
organisatsiooni vastutava sekretärina.

1976. a. jaanuarist töötab TRÜ-s kõr
gema kooli kompleksse uurimise laboris 
vaneminsenerina ja ülikooli ajaloo ko
misjoni sekretärina.

Märtsist töötab teadusosakonna tea
dussekretärina.

M. Reinfeldt lõpetas 1972. a. mitte
statsionaarselt ajaloo-osakonna ja 1976 
kaugõppeaspirantuuri NSVL ajaloo ka
teedri juures. Valmistub selle kuu lõ
pus kaitsma kandidaadiväitekirja üli
kooli ajaloost.

M. Reinfeldt on olnud ELKNÜ Kesk
komitee büroo, EKP ja ELKNÜ Tartu 
linnakomitee liige, teinud rahvakontrol
li- ja parteitööd. Praegu on ta linna 
komsomoliajaloo komisjoni esimees ja 
linna rahvaülikoolide nõukogu aseesi
mees.

NLKP liige 1964. aastast.
Kasvatab poega.

TÖNU KOLLO, 
TEADUSPROREKTORI 

ASETÄITJA

T. Kollo on sündinud 1948. a. 1966— 
1971 õppis TRÜ füüsika-matemaatika- 
teaduskonnas matemaatikat. 1971. aastal 
asus tööle TRÜ arvutuskeskuses stažöö- 
rina, hiljem inseneri ja vaneminseneri
na. Poole kohaga vanemteadurina osa 
võtnud teoreetilise mehaanika kateedri 
lepingulistest töödest. 1974—1977 oli 
TRÜ aspirant matemaatiline statistika ja 
programmeerimise kateedri juures. 1978. 
aastast oli TUS-i juhataja. Väitekirja 
kaitses 1979. aastal füüsika-matemaatika 
kandidaadi kraadi saamiseks.

Abielus, kahe tütre Isa.
Märtsist TRÜ teadusprorektori ase

täitja.
NB! Teadusosakonna struktuuri tut

vustame septembrikuus.

MILVI REINFELDT, 
TEADUSOSAKONNA TEADUS

SEKRETÄR

Mida ja kui palju on viimase kuu 
jooksul suudetud ära teha TRÜ tea
dusraamatukogu ehitusel? Tegin 
järjekordse retke objektile.

Sisenenud ta raga  ümbritsetud 
ehitustsooni, silmasin kohe mitme
saja ruutmeetri suurust betoneeri
tud platsi. Töödejuhataja Väino 
Roodi selgitav märkus tõi asjasse 
selgusL betoneeritud on pritsbas- 
seini põhi. Küllap suve jooksul see 
süvendike ka basseini näo saab.

Korpuse peasissekäigu juures 
hakkasid lisaks kivi-, laua- ja  m uu
de ehitusmaterjalide hunnikutele 
silma korrektselt pakitud riiulikon- 
teinerid. Ahhaa, liikuvad riiulid 
Soomest on kohal, küllap suurem 
jagu paikagi sobitatud. Aga ei, 
Väino Rood ütles, et esimesed al
les saabusid, kuigi, nagu mäleta
me, lubati need saata  juba pool
teist kuud tagasi.  Uus partii pidi 
ka lähematel päevadel saabuma.

Sisetööde juures suuri muutusi ei 
paistnudki silma. Ikka krohvitakse, 
värvitakse, pannakse põrandakatet, 
sanitaartehnikud ja  ventilatsiooni- 
mehed paigaldavad torusid, elektri
kud veavad juhtmeid. Puusepad pa
nevad ilusaid vineeriga kaetud uksi 
ette, osadel koridoriustel on ka kahe 
poolega, lahtilükatavad paksud 
klaasuksed ees. Oleks nagu kõik?

Väino Rood: «Tunneme pidevat 
puudust materjalist.  Aina lubatakse 
ja lubatakse kohe saata. Näiteks 
ripplaed võiksid juba ammu paigas 
olla, aga . . .  meieni pole kahjuks 
veel laekonstruktsioonid jõudnud. 
Sama lugu on ka mitmete teiste 
detailidega.»

Millist vaatepilti pakub ehitus 
uue õppeaasta alguseks?

«Täpselt ei oska öelda. Viimist
lustöödega saame vahest valmis. 
Üldse on nokitsemist nii siin kui 
seal. Uks on kindel: uueks aastaks 
(mitte õppeaastaks!) anname ob
jekti üle.

Heitsin veel pilgu ehitusele. Ah
haa, välissein on kaetud dolomiit
plaatidega.

VÄINU ROZENTAL



Gerda Laugaste 70
jr- mmmfät

Jaanipäeval täitub seitse aas ta 
kümmet eesti keele kateedri raud
varal Gerda Laugaste l,  meie vaba
riigi arvukate emakeeleõpetajate ja 
metoodikute keskmise põlvkonna 
kasvatajal ning innustajal.  Veerand 
sajandi jooksul andis tänane juu 
bilar oma ande ja energia meie 
ülikoolile n ing ega ta ka viimased 
kümmekond aastat, mil on m aits
nud väljateenitud puhkusepõlve, 
meist eemal ole viibinud. Alles tu 

namullu andis kir jastus «Valgus» 
välja G. Laugaste  «Harjutusi eesti 
keele foneetikast ja  morfoloogiast», 
mis oma enesekontrolli võimaluste
ga on praegu võitnud suure popu
laarsuse nii keskkooli vanemate 
klasside õpilaste, üliõpilastest eesti 
filoloogide kui ka paljude iseõppi
ja te  seas. G. Laugaste  metoodika- 
alased artiklid on tänastele uurija
tele jäänud  ikka teenäitajaiks, lau
s a  klassikaks on muutumas tema 
väljatöötatud sõnavaraõpetuse põ
hialused, mida on refereeritud ja 
tsiteeritud kümnetes metoodilistes 
kir jutistes ja  millega G. Laugaste 
on põlistanud end meie emakeele- 
õpetusse. Vahest veel olulisem on 
aga  see, et selge sõna ja jär jekind
la nõudlikkusega külvas G. Lau
gas te  oma õpilastessegi tööarm as
tuse, ilma milleta poleks mõeldav 
ühegi teadusala areng. Erilise tän u 
tundega meenutavad G. Laugaste t 
nende kursuste üliõpilased, kelle ju
hendajaks ja ellusaatjaks ta  oli.

Ent aeg on võtnud oma . . .  Too
nasest ranges t õpetajast ja  aktiiv
sest osalejašt ühiskondlikus elus on 
saanud kodusoojuse hoidja. V ana
ema hellust vajavad lapselapsed, 
perenaise hoolitsevat kätt koduaed. 
Jätkugu  ikka elu- ja  rõõmupäevi 
meelepärasteks ettevõtmisteks!

Kolleegide ning õpilaste 
nimel 

TOOM ÕUNAPUU

Leo-Peeter Kullus 50
L.-P. Külluse tasakaalukus, rahu
likkus ja  huumorimeel, mis m uu
seas on pärandunud kolmele poja
le. Paremini kui enamik kolleege 
oskab ta suhelda üliõpilastega. See 
ilmneb eriti selgelt igasuviste p rak
tikate ajal kusagil Eestimaa jõgede 
ääres või kaugpraktikal Koola pool
saarel või tulikuumas Kesk-Aasias. 
Suhtlemisoskus on kindlasti sünni
pärane, kuid tema puhul on oma 
osa ka sügavamal pedagoogilisel 
ettevalmistusel, mis saadi enne üli
kooli Tartu õ p e ta ja te  Instituudis 
õppides.

Leo-Peeter on mees, kes nurise
mata võtab vastu ülesande, millele 
tä i tja t kohe võtta ei ole. Aastaid 
tegutses ta  bioloogia-geograafia- 
teaduskonna kasvatustööprodekaa- 
nina. Selle ameti mahapaneku järel 
valiti ta  kohe teaduskonna partei- 
büroo sekretäriks ja  Eesti Geograa
fia Seltsi Tartu osakonna esime
heks. Leo-Peeter on hea kirja- ja 
laulumees. Esimest näitavad «Loo
mingu» veerud, teist aktiivne osale
mine Tartu  Akadeemilises Mees
kooris.

Jõudu ja edu järgnevateks aas ta 
teks!

Kolleegide nimel 
H EINO  MARDISTE

15. juunil saab 50-aastaseks füü
silise geograafia kateedri dotsent 
Leo-Peeter Kullus. 16 aastat on ta 
geograafidele selgeks teinud vete- 
õpetuse aluseid. Hüdroloogiatöö al
gas tal viienda kursuse tudengina 
Peipsi ääres Tiirikoja järvejaamas, 
mida ise hiljem viis aas ta t  juhatas. 
Sealsest tööst kasvas välja väitekiri 
Peipsi—Pihkva järve veebilansist.

Kaaslaste seas hakkab silma

JÜRI TUULIK. VARES. Romaan. 
««Loomingu» Raamatukogu» 1979 
nr. 49—51. Kirjastus «Perioodika». 
Tallinn.

«Meil tuleb alustada a lg u se s t . . . »  NH 
alustab Jüri Tuulik oma viimati ilmu
nud Abrukajuttu. Sellest on vaja meilgi 
alustada, et saada täit selgust esimesel 
pilgul üsna lihtsast, kõigile mõisteta
vast, kuid süvenemisel hoopis keeruka
mast — kogu meid ümbritsevast elu
olust, antud juhul ainult ühe Abruka- 
lapse arusaamistest, ilma- ja inimese- 
nägemisest.

Alustada tuleks ehk kõigepealt ise
endast, sest kas just meist endist el 
alga päris maailma loomine . . .

« K a s  s a  T u u l i k u  « V a r e s t »  
o l e d  l u g e n u  d?» Üliõpilasi, kellele 
sellise küsimuse esitasin, polnud vähe, 
jah-vastuseid aga napilt. Ometi on 
aega lugemiseks olnud: «Vares» nägi 
trükivalgust juba 1979. aasta lõpus ja 
oleks olnud paras pärast talvist sessi 
kätte võtta. On põhjuseks üliõpilaste 
vähene huvi «LR»-i vastu või vähene 
lugemus üldse? Küll oli aga tunduvalt 
rohkem ei-vastuseid mittefiloloogide 
hulgas.

. . .  Küllaltki ebatuulikulik, s. o. va
rasemaga võrreldes, ei tea, m illega ta 
järgmisena üllatab. Ehk uue loomingu- 
etapl algus? Lõpp lööb kogu eelnenu 
segi. Sürrealism? Absurd? Kas nšied 
sina Intelligent, Leemetis inimest? Kas 
sul on oma vares?

. . .  Vahekorrad lapse, looduse ja täis
kasvanute vahel oleks midagi elulist 
kaotamata ka kolmandiku võrra lühe
malt üles saanud märkida. Kardan, et 
seekordne Jüri Tuulik ei leidnud erltl 
suurt lugejaskonda. Mind igatahes see 
raamat uuesti avama ei kutsu . . .

. .  . Pole üle tüki afa enam nii head 
raamatut lugenud. Hämmastav on au
tori oskus näha lapse siseilma . . .

On «Vares» ikka romaan? Olen 
nõus M ihkel M utiga, et kaasaegses 
eesti kirjanduses žanrikõhklustest 
mööda m inna ei saa. Ka pikkus 
pole siin enam peam iseks kriteeriu
miks. K oolipingist on jäänud meel
de, et romaan on eeskätt m ahukas 
žanr, m ille juurde kuuluvad ka kee
rukas ja intensiivne struktuur ning  
tegevuse pikem kestus (näiteks  
R. S irge ja A. H indi rom aanid). 
Sellest hoolimata olen nõus, et 
žanr ise ei väärtusta. Rom aani kõr
vale on tekk inud veel niisugused  
žanrisisesed term inid nagu «lühi-

Ig a p id i m ihke l
rom aan» jm s. « Varese» kohta ei ü t
leks seda. P igem  on see ju tustus, 
m illest, tundub, oleks saanud v is t 
tähtsam a väiksem agi paberikuluga  
üles märkida.

M ardu «on terve ilm a peale tige  
ja nagu polekski enam laps». See 
on Jüri Tuuliku loom ingus esm a
kordne — näha kõike läbi lapsesil
m ade ja veidi tõsisem alt kui varem. 
Vares, rahva suus vaga linnukene 
(iseasi, kas irooniliselt või hellita
va lt) on rom aani alguses headuse 
süm bol, mida ei saa aga öelda lõ- 
pulehekülgede haleda joodikuripaka  
kohta. Vareses o tsitakse kadumaläi- 
nut, m is leides teeb ainult meele
paha, aga meeleheitehetkedel siiski 
ka m ing it lohutust pakub. (M ul on 
ju  vares, m õtles poiss. A ga  mina  
tahtsin  kivistuda. Kuhu siis vares 
oleks jäänud?) Poiss mõtleb, et 
M ihkel on ju s t nim elt tem a ja m itte  
kellegi teise vares. M ardu tunneb  
end vastutavana. Oma teise elu lei
dis ta ju s t M ardu pluusi pehme hõl
ma all. E hkki hiljem  õlletilk M ardu 
hoolitsusest ja vahel M ihkli enda 
elustki võitu saam a kippus. Vares 
elas hetkele, unustades tarkuse, kes 
m inevikku ei m äleta . . .

Kum m aline tundub vahel M ardu  
m õtlem isviis. Kas m itte  liialt tä is
kasvanulik? Poisi jaoks liiga kee
ruline ja läbikaalutud (M ardu: R as
ke on elada, aga elame natuke veel. 
Kõik ei saa ju  igavesti niiviisi jää
da.). P õhjendam atuna ja vahete
vahel uskum atuna näib M ardu tun 
dehellus ja liig madal valulävi. Kas 
tõesti keeldub väike poiss kategoo
riliselt em aga rääkim ast sellepä
rast, et see on «Leem eti agent»? 
Kas saab üks väike poiss olla terve 
ilma peale tige, välja arvatud A b 
ruka, sest «Abruka pidi jääma. Kui 
Abrukat enam pole, siis pole ju  
enam m itte midagi»?

M ardu ja tem a valgetriibulise tii
vaga varese kaudu tu tvum e ka saa

re teiste elanikega, nende inim like  
«veidrustega». M ardu m eelest ei ole 
keegi hea, välja arvatud m emm , 
kes palju  oma headusest nikkelrat- 
taloos kaotas, ja vahest ema Lui
gi, sest ema on ilus ja kõik ilusad  
peavad ka head olema. O m eti jõuab - 
poiss täiskasvanute läbi teadm iseni, 
et pole siin  ilmas õigust. Seda näeb 
ta Seeni ükskõikses suhtum ises  
M ihkli kadum isse (Seeni: See ( s . t .  
pull) elukas siin on kopikas kallim  
kui sinu  ronk), ja lgrattaloos jm . 
«Elus vähe näinud M ardu ei jaga  
kõige lihtsam at asja: kui antakse, 
siis võta vastu, ütle aitäh ja pea suu. 
Pea suu, võta rohkem ja küsi veel 
rohkem. S est kui sina ei võta, võtab  
keegi teine, kel võtm isega ei teki 
m itte  m ingisuguseid  eetilisi kõhu
valusid, sest kõht on niisugune, m is 
iga tühise asja peale valutam a ei 
hakka. Ja ku i juba kõht ei hakka, 
siis h ing am m ugi mitte». (T. Aare, 
«NH» 20. jaanuar 1980) K õigist 
halvem  näib Leem et, kes otsib küll 
lepitust, m is siiski leidm ata jääb. 
Iseg i siis, kui ta M ardule võim aluse  
annab suurim a socrvi täitm iseks  — 
jä tta  «vanam uttide m ulin ja sääs
kede pirin» ja merele kaasa tulla. 
Leem et jääb M ardu jaoks ikkagi 
vaid Leem etiks.

Jüri Tuuliku natiivne rahvalik  
keel, vaba sulg  ja vaim ukas lauses- 
tus — see on igale selge. K okku
võtteks  — lugem ist väärib «Vares» 
küll.

E V E  A N T

B o ta a n ik a a ia s  ja  vanas  kohv ikus
loeti luulet. Loeti ja kuulati. 25. mai 
pärastlõuna botaanikaaias oli vilu 
ja vihmane. M ida süngem aks tõm 
bus taevas, seda rohkem kogunes 
rahvast. Peaaegu pooled keerasid  
küll peatselt otsa ringi, kui nägid, 
et algus venim a kipub ja taevast 
suisa ve tt kallab. Teine pool jäi. 
Ja nii sai siis algul lausa lausvih- 
ma käes lugem ist alustatud. E sine
jad olid etteastete järjekorras: Prii- 
du Beier ja Kalev Keskküla  
(T R Ü -st), Lem bit K urvits (Lõuna- 
E estist), A leksander M üller («V ane
m uisest»), Taavi Tuulik (T R Ü -st), 
Villu K angur (N oorsooteatrist), 
A ivo Lõhm us (E T V -st), E nn Uus 
(T R Ü -st) ja K. M. (T R Ü -st). K ok
ku kaheksa noorm eest ja üks neiu. 
See kirjandussündm us kestis 73 m i

nu tit, pealtvaatajaid oli 102— 103 nüüd heatahtlik või eitav, oskan
ringis. Maha vaikida ei tahaks ka öelda ainult enda puhul. Kuid üks-
29. mai kaunil, kuid veidi lämbel kõikseks ei jä tnud  nad kedagi. Kes
õhtul ülikooli vanas kohvikus toi- kohal oli, see kuulis ja nägi. 
m unud teist m aikuu m ärkim isväär
set luuleshow ’d. S issejuhatava sõ
navõtuga «H ando Runneli eetikast» 
esines 0 . Lutsu  m ajam uuseum i noor 
juhataja A vo  Rosenvald. Runneli 
luulet lugesid E nn Lillem ets ja  
H elve Kukk. Ü llatavalt võimas ja 
värske helikujundus pärines Tiit 
Kuusemaalt.

M uidugi võiks mõlema ürituse  
juures ka veidi norida. Eriti botaa
nikaaias toim unu organisatsiooni
line kü lg  jä ttis  üht-teist soovida. 
A ga kõiki vajakajääm isi korvas 
ilm selt noorte esinejate entusiasm  
ja kuulajate kaasaelamine. Oli see

P R II DU B E IE R

ü liõp ilane  ja eesti rahvakultuuri uurimine
Lõikus ülikoolis toimub kevadel. 

Saagi arvete kokkuvõtmine viib en
dastmõistetavalt tuleviku sihisead
mistele — mis edasi. Ja  siin jä rg 
nevalt mõned mõtted käesoleva 
lõikuse kaalukojast.

Rahvakultuuri uurimisel on Tartu üli
kooli üliõpilastel olnud pikkade aegade 
jooksul silmapaistev osa. Süvenemine 
selle teema töötlemisse on tolmunud 
kõigis uurimistöö lülides, alates alg- 
staadiumist, s. o. materjali kogumisest, 
kuni üldistusi andva analüüsini. Juba 
Faehlmann ja Kreutzwald otsisid üli
õpilastena kontakti teadjamate taatide 
või eitedega ning kasutasid saadud tea- 
duvara oma teaduslikes kirjutustes. Pea
legi olid nad ise orirahva hulgas oma 
varase nooruse aja elanud; seega rahva 
kultuuriga kontaktis seisnud. Pidevalt 
tegelesid paljud üliõpilased andmete ko
gumisel Hurdale ja Eisenile, ka partne
ritena muusikamehe kõrval rahvaviiside 
süstemaatilisel kogumisel käesoleva sa
jandi kahel esimesel kümnendil. Ooda
tud oli üliõpilane muidugi ka Eesti 
Rahvaluule Arhiivi loomisest peale 
1927. aastast (sest praegune Kirjandus
muuseumi rahvaluule osakond oli siis 
ülikoolile praktlkabaas.)

Eriti järjekindlalt aga Nõukogu
de Eesti ülikoolis, kus välitöö on 
eriala õppijatele otse ette nähtud. 
Praktika baasiks ülikoolile on rah
valuule osakond praegugi. Tänane 
töö on abivahendite ja  ka eesmär
gi poolest varasem ast tublis ti täie
nenud. Üliõpilane on töös teadliku 
ülesandetäitjana, mitte juhuslik 
abiline. Paberi ja  pliiatsi kõrvale 
ilmus 1920-ndais aastais  juba foto
ap a raa t  ja fonograaf, 1948. aastast  
ag a  ka helilint, 1953. aastast  film.

Mitmed kunagised üliõpilased,

kes on hoolikalt osalenud mitme
suguse traditsiooni kogumisel küll 
paberi ja  pliiatsi, aga  ka heli- ja  
filmilindiga, töötasid või töötavad 
nüüd juba uurijatena ning teiste 
juhendajatena, saanud oma esime
sed praktil ised kogemused välitöö
del (H. Tampere, R, Viidalepp, 
U. Kolk, I. Rüütel, O. Kõiva jt.).  
Stuudiumitööna on tekkinud ka 
eesti kirjanduse ja rahvaluule ka
teedri juurde käsikirjade, foto-, 
helilintide ning filmikogu.

Üliõpilastel on silmapaistvad tee
ned ka Eesti Rahvaluule Arhiivi 
asutamisest peale uurimismaterjali 
kopeerimisel, koopiate süstematisee
rimisel ja  registr ite valmistamisel. 
Ja kui kasutad süstematiseeritud 
kartoteeki, vaatab sulle tihti vastu 
su enda, August Sanga  või mitme 
teisegi ülikoolikaaslase käekiri.

Nõukogude ajal on üliõpilased 
töötanud üle maa, eriti intensiivselt 
aga  Kihnus laulude, Setumaal rah 
vusvahelise tähtsusega  itkude ja 
Saaremaal peamiselt Tõllu-muisten- 
dite noteerimisel.

Meil on palju häid kogemusi ka 
koostöös teiste erialade esindajate
ga. Nii oma kõige ligemate naab
rite kir jandusteadlaste, keeletead
laste, ajaloolaste, etnograafide, bio
loogide, astronoomide ja  arstidega 
juba 1946. aastast.  Nendega koos 
oleme korraldanud ka komplekseks- 
peditsioone.

Oleme jõudnud üliõpilase kui

uurija juurde. 1946— 1950 arutlesi
me seminarides looduse, kosmiliste 
nähtuste ja rahvameditsiini mõnin
gaid küsimusi. On ju mütoloogilise 
loodusmõistmise kõrval rahval em
piirilisi tähelepanekuid, millel lei
dub alust realiteedis. Oma koge
muste alusel on rahvas avastanud 
hulga ravimtaimi, oskab ilma en
nustada jne. Üliõpilased kirjutasid 
neilt aladelt hulgakese töid, mitmeid 
autasusta ti  ja mõningaid ka aval
dati. Konsultantideks olid vastava 
eriala esindajad (prof. V. Hiie, dots.
H. Petlem, prof. T. Rootsmäe jt.). 
Rahvameditsiinialaseid teemasid on 
olnud tänapäevani. Rahvatraditsi-  
oon peegeldab jus t neid olukordi ja 
suhtumisi, mis sõltuvad elulistest 
vajadustest: kuu ja päike on seo
tud ilmade ning põllusaagiga või 
ennetega, haigused oluliselt tööde 
või vaesusest tingitud kehva toit
luse, riietuse või elamuga. Siia kuu
luvad ka teolise töötraumad. Trü
kis ilmunud on vähem kui uurimu
sed ise vääriksid, kõige pikem ar
tikkel «Eesti Looiuses» G. Kalju
veelt. 1950— 1960-ndais aastais kä
sitleti regivärsiparallelismi ja poee
tikat ning stiili. Sealt on ilmunud 
TRÜ toimetistes kaks ulatuslikku 
ja  tänaseni põhjapanevat artiklit.

Oleme jõudnud selleni, et üliõpi
lane kui traditsiooni uurija võiks 
olla juba ise uurimisteemaks. Oleks 
hea ja õige, kui mõni üliõpilane ise 
selle teema käsitlemisele asuks.

Võib-olla käib terve teema ühele 
koguni üle jõu!

Meil on ees kaks juubelit — T ar
tu, meie kodulinna 950. aastapäev. 
Tartu  Riiklik Ülikool on silmapais
tev kultuuriasutus Tartus, kogu 
Eestis n ing  palju laiemaltki ka 
rahvateaduse uurimise alal. 1982.

aastal saab aga  ülikool ise 350- 
aastaseks. Nende mõlemate juube
lite temaatikasse sobib kindlasti ka 
teema üliõpilase kui kultuuriloo 
uurija kohta.

EDUARD LAUGASTE

Naljalaul «Välan oll' üts pümme üü» Saatse koorilt.



ülikoolis enne ja pärast 21. jnnnit 1940
Ülikoolis toimunut pole võimalik 

lahutada Tartu ega pealinna sünd- 
rmustest. Paljud üliõpilased ja tei
sedki alma mater'iga seotud juuni- 
sündmustele kaasa aidanud jätkasid 
hiljem tegevust Tallinnas jm. Aja
lookäsitlustest ja mälestustest tea- 

ime neid inimesi, nende järjepidevat 
meelekindlust, visadust ja tahet, ta
kistusi ja raskusi. Koosmeenutused 
lisavad ikka midagi uut, panevad 
ipaika veel mõnegi fakti. Nii ka see
kord, kui NLKP ajaloo kateedri 
dotsent VILMAR RUUS aitas toi
metusel 6. juunil korraldada väikese 
vestlusringi LYDIA ROOTSI ja 
HARALD HABERMANIGA. Sellest 
võttis osa ka KARL METSAOTS 
«Edasi» parteielu osakonnast.

L. R o o t s  lõpetas Leningradi 
Riikliku Ülikooli aspirantuuri aja
loo alal. 1941. aasta mais tuli ta 
Tartusse ja asus õpetama TRÜ-s 
marksismi-leninismi aluseid. 1944— 
1945. a. juhtis ülikooli parteiorga
nisatsiooni, oli sõjajärgseil aastail 
üldajaloo kateedri juhataja.

H. H a b e r m a n  lõpetas Tartu 
ülikooli 1931. aastal. 1930. aastate 
lõpul võttis osa pahempoolsete le
gaalsete kultuuriorganisatsioonide 
tegevusest Tartus, töötas ülikoolis. 
Ülikoolis töötas pärast sõdagi, oli 

rõppejõud, ka õppeprorektor.

*
J U U N I S Ü N D M U S T E L E

E E L N E N U S T

H. HABERMAN: Ametlikult p a r
te iorganisats iooni tollal polnud. 
Erhard Lepik, Arkaadi Uibo ja mina 

ikuulusime ühte põrandaalusesse 
kolmikusse. Teiste kolmikute liik
m eid  me teada ei tohtinud, ainult 
üks meist pidas sidet üldjuhiga.

L. ROOTS: Teie astusite parteis
se 1939. aastal.  Samal ajal astus 
ka ajalooüliõpilane Ilmar Kruus. 
Ülikoolis oli teisigi kommuniste: 
'Oskar Sepre, majandusteaduskonna 
üliõpilane Arnold Veimer, Erhard 
Lepik õppis õigusteadust ja  Arkaadi 
Uibo. Tema oli arstiteaduskonna 
^üliõpilane. Teie olite vist õppejõu
dudest ainuke kommunist?

H. HABERMAN: Õppejõudude 
hulgas teisi küll ei olnud. Ametis 
olin bioloogi-vanemassistendina.

V. RUUS: Ülikooli jäi enne juu- 
nisündmusi viis kommunisti: Vei
mer, Lepik, Kruus, Uibo, Haber
man. EKP Keskkomitee ülesandel 
läksid neist juunis Tallinna kõik 
peale I lmar Kruusi. Tema oli EKP 
Tartu  Komitee liige. Milliseid or
gan isa ts ioone kommunistid enne 
pööret kasutasid, neid oli Tartus ju 
palju? Kuidas tegutsesite?

H. HABERMAN: Tartus oli tõesti 
mitmesuguseid ühinguid, eriti kul
tuuriühinguid. Niipea kui üks le
gaalne organisatsioon suleti, püüd
sime moodustada jälle uusi, nõnda, 
et tegevus ei katkeks. Ainus o rga
nisatsioon, kus võmmid juures ei 
is tunud, oli Akadeemiline Ühiskon
nateaduste  Klubi. Mäletan, et kars
kusühing pidas oma koosolekuid 
ülikooli praeguses haldushoones. 
'Olid vabamõtlejate ühing «Huma- 
nitas», töölis teatri ühing, muidugi 
ka mitmed põrandaalused ringid. 
Pidasime loenguid, selgitasime 
marksismi põhitõdesid. Mitmest as 
pektist sai ise uuritud Lenini «Rii
ki ja revolutsiooni». Loenguid pi
dasime ka intelligentsile. Tihti käi
sime prof. Jüri Haldre suvilas, 
psühhiaater Viktor Hioni juures.

L. ROOTS: Kõik ei võinud ju nii 
vabalt tegutseda. Sepre ja Veimer 
olid «luubi all». Päras t  vanglas t  
vabastamist hoiatati, et kui nad end 
«korralikult üleval ei pea», pannak
se jälle istuma.

H. HABERMAN: Iga avalik esi
nemine registreeriti  kaitsepolitseis. 
Arvan, et meie üks suuremaid ette
võtmisi oli 1940. aasta  aprillis a ja 
lehe «Kommunist» levitamine, õ h 
tul anti igale mehele 10 eksemplari, 
mis pidid järgmise päeva kella 12— 
13-ks laiali jaotatud olema. T ag an t
järele teame, et värsked numbrid 
tõi Tallinnast Paul Keerdo. Samal 
«Kommunisti» ilmumise päeval kut
su tud  ta  kaitsepolitseisse, antud 
värske  ajaleht lugeda: «Tutvuge!» 
Tema lugenudki ausalt o tsast lõpu
ni läbi. «Mis Te ütlete?» «Väga hu
vitav  oli. Esimest korda tutvustas 
kaitsepolitsei mind marksistl iku kir
jandusega.»

V. RUUS: Ega Keerdo otseselt 
ülikooliga seotud vist ei olnud?

L. ROOTS: Otseselt mitte. Tema 
n ag u  teisedki 1938. aasta  mais üld- 
am nestiaga  vabanenud poliitvangid

oli «luubi all».
H. HABERMAN: Suure kombi

neerimisega saime talle bibliogra
feerimise tööd Oskar Looritsa ju u 
res kir jandusmuuseumis.

Kruus ja Uibo tegutsesid avali
kult, pidasid kõnesid. Esinesime ka 
rahvaülikoolis. Seal kõneles ikka 
Viktor Hion. Ükskord pärast loen
gut ütlesin talle, et niisugust loen
gut ei saa mittemarksist pidada. 
V aatas  mulle otsa: «Mnjaa . . .  siin 
me vast sellest ei räägi, tulge hom
me minu poole.» Nii saimegi tu t
tavaks, ideekaaslasteks.

L. ROOTS: Erhard Lepik oli üks 
aktiivsemaid. Tema astus parteisse 
1QQ4

H.' HABERMAN: Tal oli konspi- 
reeritud kirjutusmasin. Kui oli vaja 
midagi paljundada, tõi masina minu 
poole ja  siis me öösel tagusime.

Sel ajal ehitati Tartu—Tallinna 
maantee Kärevere osa. Lepik, Sassi 
jmt. olid seal hooajatöölised. Lõu
na ajal astuti veidi kõrvale, söödi 
võileiba ja aeti parteijutudki maha.

Tartus pidas loenguid ka Johan
nes Semper. Klubis võttis sõna Os
kar Cher. Cher jmt. tegid meil loo
dusteadusliku kirjanduse biblio
graafiat. Nii sai seltsimehi pisut 
rahaliselt aidatud.

L. ROOTS: Kommunistide töö 
ülikoolis kandis vilja. Mul on üles 
kir jutatud üle 50 ülikooli kasvan
diku nime, kes aastail 1940— 1941 
parteisse astusid ka väljaspool Tar
tut. Uks neist on tänane  prof. Paul 
Vihalem.

21. J U U N I L

H. HABERMAN: Rongkäiguga 
tuli Raekoja platsile kaasa ka prae
gune akadeemik Aksel Kipper. Ta 
vaatas  esialgu marssimist pealt, 
siis tuli minuga ühes.

Raekoja platsil kõnelesid Kris t
jan  Jalak, Paul Keerdo, mina jt. 
Boris Võrse hüüdis vägevalt hur
raa ja tõi välja punase lipu. Keegi 
ütles, et ajalugu paneb õige mehe 
õigesse kohta, et küllap sellest 
mehest saab täitevkomitee esimees. 
Saigi. Hiljem ka ülikooli prorektor.

Kui demonstratsioonilt koju läk
sin, ootas mind juba käsk Tallinna 
sõita. Is tusin õhtul rongi. Pealin
nas m äärati mind siseministri abiks 
sisekaitseülema kohustes.

V. RUUS: Vihalemast sai teine 
abi.

L. ROOTS: Teie, Haberman, kir
jutasite ju alla partei legaliseeri
mise otsusele.

H. HABERMAN: Partei oli ära 
keelatud sisekaitseülema otsusega. 
See tuli tühistada. Jaan  Tõnisson 
tahtis veel Rahvaerakonda ta a s ta 
da. Ta jättis  mulle paberid tu tvu
miseks. Ütlesin teisel päeval: «Teie 
partei pani ju  kinni härra presideat 
ise. Minge tema juurde.» Tõnisson 
marssis uksest välja: «Selle kaaba
ka juurde ma ei lähe.» Nad olid 
opositsioonis.

T A R T U  Ü L I K O O L  
N Õ U K O G U L I K U K S  

Ü L I K O O L I K S

V. RUUS: Nõukoguliku kõrgkoo
li alused pandi 1940. aastal.

H. HABERMAN: õppejõududest- 
aktivistidest mäletan professoreid 
A.-T. Kliimanni, A. Koorti, H. Riik- 
ojat, J. Sarv oli vabamõtleja laadi.

L. ROOTS: Sarv oli ju esimene 
nõukoguliku ülikooli rektor Eesti 
Töörahva Kommuuni ajal 1918— 
1919.

H. HABERMAN: Maarjamõisa 
kliinikus oli üks assistent, Saare 
maa poiss Voldemar Saulin. Tema 
oli ka marksistl ikult meelestatud.

L. ROOTS: Saulin astus tagalas 
parteisse, juhatas  seal meditsiini- 
kursusi. Teie töötasite koos prof. 
Heinrich Riikojaga. Tema oli sam u
ti üks progressiivne isik. 19. juulil 
määrati ta  rektoriks. Hans Kruus 
sai rektoriks 10. septembril. Aga 
Kure?

V. RUUS: Kristjan Kure sai 13. 
augustil ühiskondlik-poliitilise kas
vatustöö juhiks. 10. septembrist kin
nitati ta  prorektoriks õppetöö alal. 
Hiljem määrati õppeprorektori abi
deks A. Kipper õppetöö ja prof. 
A. Koort teadusliku töö alal. S a 
mal ajal valmistati vanemate liidu
vabariikide kogemuste alusel üle
minekut ülikooli uuele põhikirjale. 
Uue põhikirja projekt kinnitati 
9. oktoobril. Sellest ajast nimetati 
ülikool ENSV Tartu Riiklikuks Üli
kooliks.

L. ROOTS: Kure kui õppeprorek
tor pidi tegema ka poliitilist kasva
tustööd. Tema oli suuresti tegev 
parteiorganisatsiooni loomisega,

kõige rohkem tegeles sellega aga 
I. Kruus.

P A R T E I O R G A N I S A T -  
S I O O N I S Ü N D

V. RUUS: Asutamise kuupäevaks 
sai 5. september. Leonhard Illisson 
märgib 1973. aasta  21. juuni «Eda- 
sis», et kommunistid olid illegaalse 
töö aastail loonud laialdase aktiivi, 
mistõttu T artu  parteiorganisatsiooni 
read kasvasid 1940. aastal mitme
kordseks. See avaldus ka ülikoolis 
moodustatud parteiorganisatsiooni 
koosseisus, kuhu peale I. Kruusi ja 
K. Kure kuulusid juunis-augustis 
parteisse astunud H. Kruus, L. 
Takk, F. Issak, A. Koik, S. Siimer 
ja A. Jassmann. Need on arhiivi 
andmed. 1969. aasta  «Loomingus» 
märgib F. Issak, et ülikooli partei
organisatsiooni asutamas olnuks 
heameel näha ka A. Hinti, D. Hinti- 
Vaarandit,  P. Hubelit, R. Alasood, 
A. Kaalu, H. Grabet, V. Kruusi, 
M. Laossoni, V. Krosenkraniust jt. 
endise Akadeemilise Ühiskonnatea
duste Klubi liikmeid. Neid viisid 
aga ülesanded ajalehtede ja ajakir
jade toimetustesse, uue riigi e tte
valmistustele.

Z. Saare andmeil said juulis täh t 
said riiklikke ülesandeid ka üliõpi
lased V. Saar, M. Sõštšikov, 
S. Strazd, A. Reining, N. Titov, 
R. Alasoo, P. Hubel jt.

H. HABERMAN: Reiningut hüüti 
Kahupea Kaarliks. Päras t  sõda n ä 
gin teda viimati.

L. ROOTS: Ülikooli parte iorgani
satsiooni kuulusid ka teatri inimesed 
ja kunstnikud.

V. RUUS: 1941. aasta algul toi
mus parteiorganisatsioonide reor
ganiseerimine. Ülikooli o rgan isa t
siooniga ühendati K. Mäe nimelise 
Kõrgema Kunstikooli, «Vanemuise» 
ja ka kirjastustes töötavaid kom
muniste. 8. jaanuari andmeil kuu
lus sellesse 15 partei liiget ja  8

riks ja  kunstil iseks juhiks peeti 
Kaarel Irdi.

L. ROOTS: Selle kahe kuu jook
sul ei õnnestunud mul kõiki kom- 

rmuniste näha. Kes oli ära  sõitnud 
või ei saanud nendega ühendust.

V. RUUS: Ülikooli inimesi suu 
nati pidevalt tähtsatele ametikohta
dele. E. Taat, N. Vanaselja, F. Is 
sak, A. Kajand, I. Kruus, J. Nõu jt. 
määrati 1941. a. kevadel tööle 
E K (b )P  Tartumaa Komiteesse.

L. ROOTS: J. Nõu oli seal ühe 
kuu. Kohta, kuhu ta suunati, ei kin
nitatud, ja  ta tuli vanale tööle t a 
gasi.

V. RUUS: Ilmar Kruus töötas 
esialgu E K (b )P  Tartum aa Komitee 
teise ja  14. maist kinnitati maa- 
konnakomitee esimeseks sekretä
riks. P ä ras t  I. Kruusi täits id sek
retäri kohuseid esmalt K. Kure ja 
L. Takk. Vahetult enne sõja puhke
mist kinnitati sekretäriks A. Koik.

Ü M B E R K O  R R A L D U S I

V. RUUS: Ümberkorraldusi oli 
mitmeid. Likvideeriti üliõpilaskon- 
vendid ja nende vilistlaskogud, 
usuteaduskond. M ajandusteadus
kond viidi suurema seose tõttu 
tööstusega üle Tallinna Tehnikaüli
kooli. Ülikooli jäi 6 teaduskonda: 
arsti- (dekaan prof. G. Rooksi), 
ajaloo-keele- (prof. A. Koort, siis 
prof. P. Tarvel),  matemaatika-loo- 
dus- (prof. G. Rägo, siis prof. 
H. Riikoja), põllumajandus- (prof. 
N. Rootsi),  õigus- (prof. H. Ka- 
dari) ja  loomaarstiteaduskond 
(prof. J. Kaarde).

õppetoolide asemel loodi kateed
rite süsteem. Neid sai 81. Üleüli
kooliliste kateedritena tegutsesid 
marksismi-leninismi aluste, kehalise 
kasvatuse ja sõjalise kateeder.

L. ROOTS: Marksismi-leninismi 
aluste kateedri ülesannete hulka 
kuulus ka ajaloolise ja  dialektilise 
materialismi ning poliitilise öko
noomia lugemine.

nida.
H. HABERMAN: Üliõpilane pidi 

maksma ka eradotsentide kuulami
se eest. Aga korduseksam võiks 
olla nüüdki tasuline. Poleks nii pal
ju  läbikukkumisi. Üliõpilane peab 
ikka ise enda eest väljas olema.

V. RUUS: 15. novembrist hakkas 
kehtima stipendiumi maksmine häs
ti edasijõudvatele ja  toetust v a ja 
vatele töötava rahva lastele. Sügis
semestril määrati st ipendium 484, 
kevadel 634 üliõpilasele.

K O M S O M O L I -  J A
A M E T I Ü H I N G U  O R G A 

N I S A T S I O O N

V. RUUS: ELKNÜ TRÜ organi: 
satsiooni esimene koosolek peeti 
J. Kalitsa andmeil 22 osavõtjaga 
4. oktoobril 1940. Sekretäriks vali
ti farmaatsiaüliõpilane Z. Gross- 
feldt, hiljem I. Kononov. 1941. a. 
18. märtsist kinnitati sellele kohale

L. ROOTS: 1941. aastal oli kom
somoliorganisatsioonis 28 kuni 30  
liiget. Ülikoolis võeti vastu kokku 
üle 50 liikme, kuid palju suundus 
ju mujale ja  kanti meie arvelt 
maha.

V. RUUS: 19. oktoobrist 20. det
sembrini organiseeriti  õppejõudude 
ja teenistujate ametiühing. Üliõpi
laste ametiühingukomitee valiti 
24. oktoobril.

L. ROOTS: Prorektor Kure üles- 
andel tutvusin õppejõudude ameti
ühinguga. See oli rikas ühing: pa
remad töötajad said preemiaid, ja 
gati rohkesti tuusikuid. Korraldati 
mitmesuguseid üritusi. Minul pol
nud neile mingeid pretensioone.

V. RUUS: Lõpetuseks veel mõned 
nimed ja arvud: üliõpilaste ameti
ühingut juhtis õigusteaduskonna 
üliõpilane kommunist A. Koik, hil
jem K. Raidväli. Novembris oli liik
meid 952, järgmise aasta veebrua
ris juba 1578 ehk 74% üliõpilas
konnast. õppejõudude ja teenistu-

Sellel pildil on 1941. aasta märtsis teenistujate ametiühinguorganisatsiooni juhatus. Paremalt on 
äratuntavad Edgar Talvik, Arnold Humal ja Heinrich Riikoja.

kandidaati. Peale varem nimetatute V. RUUS: Vaieldi arstiteadus- jate ametiühingu eesotsas oli
olid TRÜ parteiorganisatsiooni liik- konna üle. ENSV Rahvakomissari- 1941. a. õigusteaduskonna assis-
med veel E. Taat, A. Ilisson, de Nõukogu m äärusega 27. maist tent E. Talvik.
A. Rängel, O. Lohk, K. Liimand, nähti ette reorganiseerida see
N. Vanaselja, L. Ird, K. Ird. Liik- 1. juulist Tartu Riiklikuks Arsti-

olid kirjas teaduse Instituudiks.
A. Kaimur, H. HABERMAN: Sõda tuli pea-

mekandidaatidena 
A. Bach-Liimand,
A. Kärt, K. Tombak, M. Rauk, le, moodustamine jäi pooleli. Vaid-

*
T. Kaid, A. Nälk, S. Jassamann.

L. ROOTS: Mina olin li ikmekan
didaat, kui kevadel ülikooli tulin. 
Mais-juunis kuulus ülikooli orga

lused käisid edasi pärast sõdagi. Meie vestl«sring kestis üle paari
V. RUUS: Haridusministri 6. au- tunni, sellest sai peaaegu kaks lin-

gusti määruses on öeldud: «Ulikoo-
_______ . .  li võetakse vastu isikuid esmajoo- d,talt Olulisema, huvipakku-

nisatsiooni umbes 20 kommunisti,  nes tööliste, kehvema talurahva ja varna püüdsime sellele leheküljele
Ülikoolis töötas või õppis neist 13 töötava intelligentsi hulgast.» Lin- mahutada. Mõndagi sai ka endale,
kommunisti. õppejõududest olid na- või vallavalitsusest oli vaja sõja järel sQn(Jinule selgemaks. Mit-
kommunistid Hans Kruus, Kristjan võtta tõend ka sotsiaalse päritolu , , . .  . , ,. . ,  . ,
Kure, Voldemar Päll, Grigori Torn- kohta. med kusimused sundisid kirjandu-
gorov, Richard Antons, Karl Taev 1940. aasta sügisel võeti ülikooli sest lisa otsima. Nüüd loen «Eda-
ja  mina. Partei liige Leili Takk ju- 521 uut üliõpilast, neist oli 326 sist» kõigepealt L. Illissoni meenu-
hatas  kaadriosakonna, liikmekandi- tööliste ja  väiketalupoegade hui- tuste sarja läbi. Sellest, mis eelnes
daat Jenny Nou oli kaadrnnspektor. gast . Vastu voeti ka 505 endist uh- .

Väljastpoolt ülikooli kuulusid õpilast. Sügissemestri lõpul oli üli- juunile,
meie hulka Kaarel Ird, Leida Ird, õpilasi TRÜ-s 2124. Siinkohal tänab toimetus akadee-
Kaarel Liimand ja Olga Tomgoro- L. ROOTS: Sel ajal kaotati õppe- mik Harald Habermani ja Lydia
va, kes oli partei liige juba 1925. maks. Rootsi, kes leidsid mahti neid aegu
aastast;  Aino Bach-Liimand jt. V. RUUS: Tööliste, töötava talu- valmistada samuti dots Vilmar
Tapsemad andmed on olemas or- rahva ja töötava intelligentsi lap- valgustada, samuti dots. Vii ar
ganisatsiooni tegevuse sõjajärgse Sed vabastati sellest. Vastavalt va- " UUSI abl eest materjali tapsusta-
perioodi kohta. Vahepeal oli muu- ralisele sissetulekule seati õppe- misel.

maks sisse neile, kelle vanemaddatusi, mida kõik hästi ei teagi.
V. RUUS: Irdi soovitas «Vane- elatusid mittetöisest tulust , õppe-

muise» direktoriks TRÜ parteiorga- maksust oli vabastatud umbes 80%
nisatsioon. TRÜ algorganisatsiooni üliõpilasi. Kaotati ka immatrikulee-
otsuses (kinnitati 12. aprillil rimise, eksamite ja praktikumide
E K (b )P  Tartumaa Komiteel) teatri sooritamise tasu.
olukorra kohta tunnistati «Vane- L. ROOTS: Varem tuli töörahva
muise» poliitiline joon õigeks ja lastel õppida sageli valleaegade-
töö rahuldavaks. Sobivaks direkto- ga — vahepeal õppimisraha tee-

Vestlusringi seadis avalda
misküpseks

VARJE SOOTAK



Üliõpilased olümpia- 
keskuses

Lõppev nädal viis olümpiatudengid 
regatilinna Tallinna. Teisipäeval algasid  
Õppused giididel ja hostessidel. Veelgi 
varem aga läks olümpia ettevalmistu
seks üliõpilastel, kes mängude ajal 
ametis pressikeskuses. Milline see töö 
välja näeb ja kuidas on lood õppustega, 
küsisin olümpiaregati pressikeskuse 
Infomaterjalide toimetuse juhatajalt 
Tiit SINISSAARELT.

«Üliõpilased töötavad pressi* 
keskuses peamiselt kolmes lõigus. 
Kolm tudengit on olümpia infoma
terjalide toimetuses, teised aga 
ametis informatsiooni vahendaja
tena. Nad annavad ajakirjanikele 
teavet telefoni teel, vastavad tee- 
nindusbüroos lehemeeste küsimus
tele suuliselt, hoolitsevad selle eest, 
et võistlusprotokollid ja  kõik teised 
infomaterjalid jõuaksid kiiresti t a r 
bijani ning annavad nende kohta ka

selgitusi. Tegemist on vägagi vas
tutusrikka töölõiguga. Siin peab 
hästi kursis olema nii merel kui 
kaldal toimuvaga.

Üliõpilased on hõivatud ka info
materjalide toimetamisega ajakirja
nikeni. Nende ülesandeks on hea 
seista, et ajakirjanike infoboksides 
oleksid õigeaegselt protokollid ja 
pressibülletäänid. Pressibülletääne 
väljastabki infomaterjalide toime
tus. Bülletäänid annavad a jakirja
nikele teateid kõikvõimalikest sünd
mustest, näiteks pressikonverent
sist. Samuti tuleb siia selline teave, 
millele ajakirjanik ise alati jälile 
ei jõua (olümpiateenistused, interv
juud jne.). Olümpiamängude ajal 
antakse bülletääni välja vene, ing
lise, saksa ja prantsuse keeles.

õppused algasid meil juba 3. juu 
nist. Esimesed päevad kulusid as ja 
ajamistele, nüüd aga käivad õppu

sed juba täie hooga. Juuni lõpus on 
atesteerimine, juuli alguses tu le ta
takse meelde võõrkeeli.»

Palju ajakirjanikke Tallinnasse 
tuleb?

«Tallinna tuleb 300 ajakirjanik
ku. Neist 150 on maailma erineva
te purjetamisväljaannete esindajad 
ja nad on akrediteeritud ainult Tal
linnasse. Osal ajakirjanikel on aga 
nii Moskva kui ka Tallinna pääse. 
Need on peamiselt tele-, raadio- ja 
infoagentuuride töötajad. Üheks 
päevaks aga võivad regatilinna saa 
buda kõik ajakirjanikud, kel selleks 
vähegi soovi.

Hiljuti võttis ROK vastu otsuse 
lubada olümpiamängudele a jakirja
nikke ka nendest maadest, kus 
mänge boikoteeritakse.»

Küsitles RAIVO LOTT

TRGRSI MAI

Seisame suure spordisuve läve
pakul. Moskva olümpiamängude al
guseni jääb tänasest 37 päeva. 
Spordi tippfoorum on mõtestanud 
paljude inimeste viimase aja tege
vuse. Meie ülikoolis andis see tu n 
da olümpiaõppuste ja kuu võrra e t
tepoole toodud kevadsessiooni läbi. 
Ikka selle huvides, et Tallinna pur
jeregatil võistlevad sportlased ja 
külalised tõelise külalislahkuse ja 
teeninduskultuuri osaliseks saaksid. 
A gara lt tegutsesid (täpsemalt vastu 
tegutsesid) ka need USA valitsuse 
meelsed jõud, kes sporti tema põhi
olemuse vastaselt  omakasu huvides 
poliit ikarelvana kasutada püüdsid. 
Mõtestatuks ei saa sellist tegevust 
meie niigi keerulisel ajal kuidagi 
pidada. Seda on kinnitanud ka 
enamiku riikide otsus saa ta  oma 
olümpiadelegatsioonid Moskvasse 
ja Tallinna.

Sportlaste olümpiameelestatusest 
räägivad nende kõrgtulemused. Ai
nuüksi kergejõustikus on poolteise 
kuuga maailmarekordeid parand a
tud 17 korral. Neist mõjusamad Fe
renc P arag i 96.72 odaviskes, Jacek 
Wszola ja Dietmar Mögenburgi 2.35 
kõrgushüppes, Francis Daley 
Thomsonil 8622 punkti kümnevõist
luses andsid kindlasti jõudu ja 
eneseusku sadadele tuhandetele, 
kellel samuti suur soov spordis mi
dagi ära teha. Kes teab, ehk olid 
jus t  P arag i ja  Jüri Tamme rekor
did selleks laenguks, mis Heino 
Puuste t  Helsingi olümpiastaadionil 
maaiimatasemelist 89.32 viskama 
õhutasid. Sügiseses ülikoolilehe 
numbris antud olümpiavaimse luba

duse on praeguseks täitnud ka üks 
päris meie kooli mees — 18-aasta- 
ne kehakultuuri esmakursuslane 
Aivar Ojastu. 400 m jooksis ta 47,5 
sekundiga maikuus Balti matšil. 
Kas annab see märku, et ülikooli 
kergejõustikus on esile kerkinud 
uus arvestatav anne? Sama mõõtu 
kui 10— 15 aastat tagasi ilma tei
nud Rein Aun, M art Paam a või 
Ants Nurmekivi.

Olgu tähtede või tippude seis 
ülikooli kergejõustikus, muudelgi 
aladel missugune tahes, tuhandete 
oma tervist teeniv meelepärane 
(massi) spordiharrastus peaks loo
mulik olema. See mõte öeldi m ai
kuus välja kahel olulisel arupida
misel. Esimene toimus ajalehe 
«TRÜ» ühiskondliku sporditoime
tuse eestvõtmisel (vt. «Seitse meest 
ja ülikooli sport», «TRU» nr. 19, 
30. mail 1980), teine VTK ja rahva
spordi komisjoni esimehe TRÜ õp
peprorektori Uno Palmi juhatusel. 
Viimane andis komisjoni liikmetele 
suveks konkreetsed ülesanded, nen
de tegelikust tä itmisest sõltub ot
seselt üliõpilase ja  spordi loomuli
ku suhte taastamine.

Maikuu ei möödunud ülikoolis 
pelgalt arutades ja plaane pidades. 
Tehti ka tegusid. Mitmeil põhjen
damata ja põhjendatud põhjusil jäid 
spartakiaadi kolm viimast ala üli
õpilaste ja  õppejõudude jaoks niigi 
kiire aja sisse. Kuid ära nad peeti 
ja spartakiaaditabel sai lõplikult 
täidetud.

Lõpuni jäi kindlalt ette bioloogia- 
geograafiateaduskond, kus spordi- 
asju on a jam as geograafia II kur
suselt Urmas Kaup ja  Andrus Mei
ner. Esimeseks tõusti eelmise aas 
ta 9. kohalt. Arengut jätkasid filo
loogid, kes tõusid kolme koha võrra 
(viiendalt teiseks). Meenutuseks:

kolm aastat tagasi oldi koguni vii
mased. Spordiorganisaatorite Einar 
Ellermaa ja Priit  Jõgi töö on seda 
enam väärt,  et tänavu võisteldi il
ma žurnalistikaosakonna tudengi
teta, kes osakonna vaimu tugevda
mise huvides eraldi võistkonnana 
välja astusid. Filoloogide spordi- 
tegemisse aitas tugevasti kaasa 
nende šeff-õppejõu Milvi Visnapuu 
sporditerve suhtumine. Kolmanda 
koha võitlesid lõpuks välja KKT II 
kursus ja  Boris Bazanov. Kahe sam 
mu haaval on tulnud ettepoole 
arstiteaduskond. Kohad kolmel vii
masel spartakiaadil — 8., 6., 4. 
Spordinõukogu esimees on Tõnu 
Juul ravi IV kursuselt. 5. koha v ää 
riline oli samuti kahe koha võrra 
tõusnud majandusteaduskond. Kal
le Kaljurand (majandusküberneeti
ka II k.) jätkab Toomas Sildmäe ja 
Arvi Karotamme poolt alustatut.  
Kuues oli matemaatikateaduskond 
Jüri Lebedevi (rakendusmatemaati
ka II k.) eestvedamisel. 7. jäänud 
töötajad on viimastel aastatel tei
nud vähikäiku. Kolm aasta t  tagasi 
oldi teised, eelmisel aastal neljan
dad ja nüüd siis seitsmendad. Mõ
n ingat lohutust pakub maikuu vii
masel päeval Eesti kõrgkoolide õp
pejõudude spartakiaadil saavutatud 
esikoht.

Märkamatult jõudsin maikuu 
maailmaspordist ülikooli sporti. Ega 
nad teineteisest nii kaugel seisagi. 
Eesti üliõpilassportlastest on olüm- 
piapilet juba käes Leningradis õp
pival ujujal Ivar Stukolkinil. EPA 
ja ülikool usuvad jooksja Enn Sel- 
liku ja aerutaja Jüri Poljansi või
malustesse. Kannatust tuleb varuda 
veel pisut rohkem kui kuuks ajaks.

IVAR VALGE, 
spordiklubi juhata ja

SPO R T *  U U D I S
sf: Peeti TRÜ meistrivõistlused sõud

m ises. Kaks esikohta võitis Olga Rozina 
(matem. II), kes võitis ühelisel ja kahe
lisel (koos Svetlana Gorjunovaga). 
Meeste neljasel oli parim paatkond, 
kus sõudsid Toivo Zoova, Arne Grau- 
mann, Andres Redl ja Nikolai Svedko.

*  S PO R T  *  U U D I S
Naiste roolijata kahesel võitsid Merle 
Morrlsson ja Anne Freimuth.

*  Tallinnas peeti kõrgkoolide õppe
jõudude ja teenistujate spartakiaad. 
Üldvõidu sai TRÜ EPA, TPI ja TPedI 
ees. Meie ülikooli õppejõud-teenistujad 
tulid esimeseks meeste võrkpallis, laua
tennises ja males. Naiste võrkpallis jää

di kolmandaks, meeste korvpallis nel
jandaks.

*  «Olümpia kõigile» normi täitnuid 
oodatakse VSÜ «Kalevi» territoriaal- 
nõukogu laos (Magasini 3), kus teisi
päeval ja kolmapäeval saab osta au- 
hinnasärke. Lähemat teavet saab spordi
klubist.

MARI PALM, 
JAAN PÄRNAT

Koridoriteatris
avanesid eesriided. Seda m uidugi 
tinglikult. Tegelikult polnud m ingit 
teatrisaali, lava ega eesriiet, kuid  
nende puudum ine teatritegem ist ei 
takistanud. Zurnalistikakateedri ko
ridor oli jaotatud kaheks — näitle
jate- ja publikupooleks. Ühel pool 
viis rida toole, teisel pool laud, tool 
ja riiul. M ängiti leedu autori A lg ir
das Pociuse novelli «õpetaja». E n
ne olid välja jagatud  tasuta piletid.

M ängureid oli kolm: Vahur 
Kalmre, Enno Tammer ja Väinu 
R ozental — kõik teise kursuse žur- 
nalistikatudengid. E sialgu passis 
laval asetsev laud täringuviskam i- 
seks. R eeglite järgi pidi kõige suu
rema arvu silm i saanu hakkam a  
õ peta ja t m ängim a, ülejäänud ka 
hest said vastava lt Tundm atu nr. 1 
ja Tundm atu nr. 2. M änguõnn nae
ratas E. Tammerile.

M itte kõigile polnud uus kord, 
kolhooside loomine m eeltmööda, 
m itte kõik ei ju lgenud oma soosivat 
suhtum ist uude korda avalikult vä l
jendada. Kardeti neid, kes olid m et
sas. N ii oli see meil Eestis, nii oli 
Leedus. M õni salgas maha oma 
veendum used. Kuidas käituda siis, 
kui mööda nagisevat puutreppi tõu
sevad kahe öökülalise sam m ud koo
limaja teisele korrusele, kostab vii
sakas koputus ja uksel seisab kaks 
tundm atut? Kas tulnukad m etsast 
või linnast? Ja * om eti pidi m idagi 
tegema, kuidagi käitum a, rääkima, 
tõestama, sest elutahe varjutas kõik 
muu.

õpeta ja  oli inimene, kes teaduses- 
leidis oma maailma. Tema arvates 
jäi teadus teaduseks, olenem ata- 
rüüst selle ümber — kas punane, 
roheline v õ i valge. N ii rääkis ta  
tundm atuile öökülalistele. Kui õpe
taja arvas enda puhul tegem ist ole
va t isikuga, kellele poliitika sugug i 
korda ei lähe, siis ta eksis. Juba 
seepärast, et õpetaja raam aturiiulil' 
seisid nähtaval kohal S ta lin i teo
sed, nende taga varjus veel KarU,- 
H egel, M a e te r lin ck ... Tundm atuile ' 
polnud tõepoolest otsaette kirju ta
tud, kellega tegem ist.

Vahel jõuab inimene endas sel
gusele alles läbi kriitiliste situa t
sioonide. M itte alati ei ole see ära
tundm ine meeldiv. Sam as võib taht
m atu enesepaljastus saada alus
m üüriks, m illele kerkib veidi te ist
sugune, oma eksim usi m õ istnud ' 
isiksus.

Tundm atute lahkum ise järel sea
dis õpetaja segipaisatud raam atud  
korda. Enam polnud tähtis, m illised  
neist nähtavale kohale pidid jääm a.

See oli kam m erlikku laadi eten
dus, pealtnäha em otsioonideta, sa
mas kuskilt sügavusest kasvava si
sepingega, m ille edasiandjaks o lid ' 
pigem  hästi m ängitud pausid k u i  
tekst. V iim astki olid osatäitjad õn
nestunult ära kasutanud. E ten d u st' 
saatis m ingi nukker alatoon. Kül
lap jõudis see ka publikuni. In im e
se pärast peab m uret tundma.

M ARG O T V ISN A P

S a m m  и  s e a  d m  is e  a e g
(Algus 1. lk.)

On hetki, mille puhul mõistus ja  
teadmised iseenesegi usku kõiguta
vad. Tee käib haige usuni läbi ene
se, vahel võimatugi uskumise. Alati 
pole abi ka püüdlustest , lootustest, 
optimismist. Paljugi meie tunnetu
se teel pole veel neiks teadmisteks 
talletatud, mis meid abistaksid. 
Miks ei suuda me alati aidata hää
buvat noort elu?

See tõukab otsima vastust küsi
musele mitte lihtsalt uudishimust, 
vaid teadmise, abi puudumisest. 
Juhendaja abiga saab teeots vali
tud, meetod leitud, minna tuleb aga

ise. Tahe, uudishimu ja soov pea
vad olema tugevad, et seda teed 
käia, tulemuste tarvis ka palju nn. 
musta tööd teha.

Kolmel lõpetamisjärgsel a a s ta l '  
on süvenenud arvamus, et sisse
astumise aegu valitud eriala on õi
ge. Kinnituseks on iga haiglapäev,,. 
kus kõrvuti mured ja  neist välja- 
rabelemine.

Esimene proov teadmiste  ja  
praktika kokkuviimisel on tehtud. 
Aga ainult esimene, sest meie töõd 
kontrollib iga päev.

HELE EVERAUS

R AAMATUD TAGASI
Mais oli ajalooteaduskonnas 6, arstit. 

58, bioloogia-geograafiat. 9, filoloogiat. 
35, füüsika-keemiat. 20, kehakultuurit. 10, 
majandust. 14, matemaatikat. 27 ja 
õigust. 11 üliõpilasel teadusraamatu
kogust võetud kirjandus tagasi tooma
ta. Neid on tulnud otsida varem isegi 
dekanaatide kaudu.

Nii et, enne kui suvepuhkusele lähed, 
vii raamatukogu raamatud ära!

A RH EOLOO GIA -
HUVILISI

üliõpilasi (eriti muidugi ajaloolasi) kut
sub ENSV TA Ajaloo Instituudi arheo- 
ieogia sektor maist kuni septembri lõ
puni osalema arheoloogilistel välitöödef 
Tallinnas Lasnamäel. See sügisel alga
va ulatusliku elamuehituse piirkond 
on rikas riikliku kaitse all olevate 
arheoloogiliste mälestiste poolest (kivi— 
kalmed, kultuskivid jne.). Kaevamis
tööde üldjuhendafa on Vello Lõugas- 
Garanteeritakse töötasu (koos välihüvl- 
tusega) kuni 160 rbl. kuus ja koht ühis
elamus. Oodatakse 15—20 üliõpilaste 
Soovijail pöörduda NSVL afaloo kateed
risse (keemiahoone ruum 311, tel. 341- 
21/268) või ENSV TA Ajaloo Instituute 
(Tallinn, Estonia pst. 7, Vello Lõugas> 
või Lasnamäe arheoloogilise ekspedit
siooni baasi (Tallinn, Leningradi mnt- 
99).
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õigu st. 20. juunil kl. 12
Biol.-geograaflat. 24. 13
Maiandust. 24. 15.3№
Füüsika-keemiat. 25. 12
Ajaloot. 26. 12
Matemaatikat. 27. 14
Kehakultuurit. 28. 11
Filoloogiat. 28. 14
Arstit. 30. 11
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V A N A D  LE H E D
Toimetuse kappe kraamides märkame- 

iga kord, kui paliu on meil vanu a ia -  
lehti. Päris kindlasti huvitab see mit
meid, kes ülikooli lehte hoiavad ia kel 
mõni number puudu. Kogu saab veel 
täiendada. Valvelauast leheostial aga 
palume aastanumbrit tähele panna, et 
ta värske lehe asemel soovim atult 
vana ei ostaks.

NB!
õppeaasta viimane ajaleht (lõpetajate- 

erinumber,) ilmub reedel, 27. juunile 
Kohtumiseni 1. septembril!

TOIMETUS

Olümpiapurjeregati alguseni on jäänud pisut üle kuu. Loodame, et siis puhuvad lahel parajad võistlustuuled. MIHKEL VANARI foto Toimetaja V. SOOTAK

Ajalehe «TRÜ» toim etuse aadress: 202400 Tartu, Ülikooli t. 18, TRÜ, ruum  302, tel. 341-21/253. Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. Tartu Ülikooli 17/1». III . Üksiknumbri hind 2 kop.
— _  Tellim. nr. 2409. MB-01569.

« Т К У »  «Тарту Р ийклик Юликоол» («Тартуский государственный университет»). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ и профкома Тартуского государственного университета, г. Тарту,
Эстонской ССР.
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ILMAR ANVELDI joonistus

Raviosakond

Aasa, Urve 
Alanurm, Rita 
Ansip, Anu
Ausmees, Merike 
Avikson, Küllike
Brems, Kersti — k i i t u s e g a  
Brünberg, Einar — k i i t u s e g a  
Eerik, Ojar 
Erm, Ene 
Glaser, Aili
Haav, Aime — k i i t u s e g a  
Haavel, Varje
Haldre, Sulev — k i i t u s e g a
Heido, Ragnar — k i i t u s e g a
Heido, Viivi
Helberg, Aleksander
Ilves, Tiit
Imelik, Hillar
Jaakmees, Ann
Jaek, Tiia
Joost, Mall
Jürgenson, Taimi
Kabel, Marika
Kala, Malle
Kallassalu, Helve
Kallassalu, Üto
Kalm, Anu
Karu, Kalev
Kaup, Meelis
Kipping, Lea
Krischka, Anu
Kubi, Külli
Kuiv, Hannes
Kuiv, Reet * «
Kukner, Andres
Kuldsepp, Liivi
Kuzmin, Ingrid
Kuus, Imbi — k i i t u s e g a
Kõrv, Meeü
Käärik, Mati
Laar, Helle
Laar, Peep — k i i t u s e g a
Laks, Toivo
Lember, Mait
Lepner, Urmas
Lill, Hille
Lind, Margit-Maie
Loogna, Boris — k i i t u s e g a
Lüüs, Katrin
Maimets, Matti — k i i t u s e g a
Maksimov, Margit
Matteus, Dagmar
Murro, Anne
Mäesalu, Andrus
Müürsepp, Andres
Nazarenko, Sergei — к i i t u s e g a
Nuude, Karmen
Oja, Helgi-Koidula
Oona, Esti w
Ots, Sirje
Paapste!, Ants
Paju, Inge
Panova, Maria
Pehk, Renna
Pehme, Aili
Pihkva, Lembit
Podar, Toomas — k i i t u s e g a
Prits, Urve
Pruunsild. loom as
Põder, Airi
Põder, Margus
Raidoja, Merle
Ränder, Rein
Ranna, Jaan
Raskasov, Ene
Riive, Mare
Rohtla, Ülla
Rosin, Kaie
Rääts, Ursula — k i i t u s e g a
Saagpakk, Maimu
Saalis, Ülle
Saar, Ene
Sarap, Ülle
Serka, Tarmo
Siivas, Elli
Sirel, Ingrid
Sitin, Lidia
Soodam, Sirje
Suits, Sirje
Särg, Ilmar — k i i t u s e g a  
Šmutov, Merle
Talvi, Terje 
Talving, Aldin
Talving, Kadri — k i i t u s e g a
Tamberg, Epp
Tammemäe, Lee
Tandre, Tiiu
Taul, Lea
Tennisberg, Kai

Arsti
teaduskond

Tobreluts, Lea 
Tomasberg, Ülle 
Uist, Karin
Vardja, Tõnis — k i i t u s e g a  
Varik, Indrek
Vent, Ants — k i i t u s e g a
Vertman, Inge
Vesso, Alja
Vides, Hella
Vogelberg, Jaan
Väli, Viive

Raviosakond  
(vene  õppekeelega)

Abarbartšuk, Valentina
Beloussova, Nadežda
Brašinski, Jevgeni — k i i t u s e g a
Feldman, Natalia
Gainal, Aleksandra
Gus, Aleksandr — k i i t u s e g a
Gus, Mihhail — k i i t u s e g a
Gvozdeva, Olga
Ivanov, Jevgeni
Ivanova, Jelena — k i i t u s e g a
Jakovleva, Irina
Jelissejeva, Galina
Jerõgina, Alla
Kapitonova, Galina
Krivošejeva, Larissa
Kudelja, Anna
Lašek, Vassili — k i i t u s e g a
Matkava, Irina
Neklesa, Ljudmila
Neklesa, Vladimir
Osmukesku, Galina
Ovtšinnikova, Marina
Rannamets, Olga
Rudtšenko, Ljudmilla
Ruševajeva, Irina
Rõbakova, Irina
Sazonov, Valeri
Solomenko, Natalja
Stepanova, Natalia
Šipov, Valeri
Školjar, Regina
Sori, Stepan
Tsikurišvili, Natela
Tšernjak, Tatjana
Tünni, Margarita

Pediaatriaosakond

Jõemägi, Anu — k i i t u s e g a
Karotam, Ülle
Kask, Maire
Kerner, Mare
Kleemann, Marje
Koduvere, Katrin
Lepp, Merike
Lill, Lidia
Linder, Margot
Mõttus, Sirje
Mägi, Dagmar
Müürsepp, Tiia
Parv, Viia — k i i t u s e g a
Pruunsild, Kaie
Põld, Vaike
Sein, Tiiu
Silbaum, Anne
Sirge, Ene
Song, Ruth
Tammpere, Tõnu
Teeäär, Anne — k i i t u s e g a
Tohver, Sirje
Toom, Kristine
Valge, Viive

Spordim editsiiniosakond

Aben, Anne 
Antija, Tamara
Borodin, Juri — k i i t u s e g a
Bringina, Ingrida
Brits, Natalja
Broka, Aija
Elken, Maiu
Firstova, Olga
Gusak, Igor

Morošuhha, Mihhail —
к i i t u s e g a 

Janušoniene, Margarita 
Jelistratova, Tamara —

k i i t u s e g a
Jersina, Elmira
Kadõrov, Tursundžon
Kareva, Ljudmilla
Kibildiene, Sigita — k i i t u s e g a
Konoplenko, Ivan
Kripakova, Ljubov
Krumina, Maruta
Kudirkaite, Laima
Lõhmus, Ants — k i i t u s e g a
Martsoo, Mare
Maslennikov, Nikolai
Maštšetova, Svetlana
Matvejev, Vladimir
Molodtsov, Anatoli
Muravjova, Natalja
Naumova, Nadežda
Paeglis, Uldis
Prez, Aleftina
Puuste, Oksana
Sklizmontas, Vladas
Sklizmontiene, Virginija
Skripkin, Sergei
Sosnovski, Felix
ševtšenko, Georgi
Ševtsuk, Oleg
Šipova, Tatjana
Šmeljov, Jevgeni
Špuras, Jonas
Stšepetina, Olga
Zahharjan, Leonid
Zaitseva, Irina
Zarjan-Jegiazarjan, Rita
Zilinskaja, Irina
Timšina, Jelena — k i i t u s e g a

Stomatoloogiaosakond

Aasma, Natalia 
Aavik, Tiiu 
Akerman, Riina 
Allik, Merle 
Beregov, Viktor 
Burešina, Veera 
Hindrichson, Malle 
Hubelmann, Kersti 
Kruusamägi, Maire 
Laks, Signe ;
Lepik, Mari
Lepner, Ere "  ' J
Liivamägi, Mare
Lupp, Maia
Männiste, Katri
Opmann, Maimu
Ots, Terri
Pikk, Tiina
Raja, Kaie
Reinhold, Srlvi
Riitsalu, Marika
Soots, Marianne
Soovik, Maarika

Farniaatsiaosakond

Biess, Kersti 
Elken, Eve 
Erman, Leonora •
Heinmaa, Heli 
ürv, Merike 
Jaksman, Olga 
Järvala, Tiina 
Koiga, Lea 
Kurik, Vally 
Lootsmann, Mare 
Luht, Maila 
Luik, Sirje
Mall, Kaja — k i i t u s e g a
Maripuu, Rita
Mikita, Hille
Nestra, Meelike
Ojas, Ester
Olari, Ülle
Paim, iive
Pallav, Sirje
Rasva, .Anne
Ratassepp, Erika
Rääbus, Helle
Seene, Maire
Treial, Ester
Tätte, Heili
Õunpuu, Õie

tartu
riikdife

ülikool
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Alaioo*
teaduskond

Statsionaarselt lõpetajad

Ajaloo-osakond

Allik, Sirje 
Allkivi, Elle 
Allpere, Ann 
Gladkova, Maret 
Kaidla, Eva 
Karmin, Lemmi 
Klooster, Vello 
Kodres, Krista 
Laatsit, Rait 
Leetmaa, Mihkel 
Lippus, Karin — k i i t u s e g a  
Madar, Maia 
Mülla, Ahto 
Ozolinš, Dainis 

t  Paris, Silja 
Promet, Sirje 
Raudkivi, Priit 
Reinus, Anželika 
Remmelgas, Ene 
Serglov, Igal 
Solba, Helgi 
Tamm, Alla 
Tensing, Olev
Uuspõld, Anu — k ä i t u s e g a  
Vahtra, lvi

Bioloogia-
geograafia- 

teaduskend
Statsionaarselt  lõpetajad

B ioloogiaosakond
Arumäe, Urmas 
Asu, Ene 
Eenmaa, Vahur 
Einistu, Viive 
Habicht, Jaan 
Hallemaa, Hiido 
Hallik, Anton 
Halliste, Liina 
Herne, Viive 
Hint, Ruth 
Ilisson, Riina 
Järva, Anne 
Kalda, Rein

Defektoioogiaosakond

Apart, Reet 
Heinsoo, Tiina 
Jaanimäe, Nevi 
Kabin, Eve 
Kabus, Riina 
Kanarik, Viive 
Kibus, Signe 
Kimmel, Liia 
Krinal, Anu
Kuusksalu, Ülle — k i i t u s e g a
Liesment, Ülle
Lind, Ruuda
Linnamägi, Epp
Namm, Elna
Nigol, Reet
Oja, Helin
Orasson, Anu
Pajula, Ellen
Raidla, Ulvi
Toom, Marju
Toome, Pille
Ventmann, Heili

Psühholoogiaosakond
Einfeldt, Viive 
Eslas, Helle 
Hauk, Katrin 
Juske, Mare 
Juurikas, Gerri 
Kodres, Jüri 
Konsap, Madis 
Krips, Heiki

Keppart, Vello 
Kivil, Lembi 
Ksenofontova, Tiina

— к i i t u s e g
Kõiveer, Anu 
Kõiveer, Riho
Lahke, Ülle — k i i t u s e g a
Laja, Maris
Lauringson, Ester
Leivits, Agu
Lilles, Kristel
Lilleorg, Aili
Maasik, Margus
Maimets, Toivo
Martinson, Aare
Masing, Matti
Meikas, Erkki
Metssalu, Rein
Niidas, Riina
Nõges, Peeter — k i i t u s e g a
Ott, Ingmar
Ott, Katrin
Paroll, Helle
Peterson, Imbi

Nigul, Ave 
Nukka, Rein 
Ojala, Heiki 
Ojamaa, Kadri 
Pappel, Mare 
Pertmann, Milvi 
Prügi, Kaja 
Pulver, Aleksander 
Saar, Jüri 
Sarap, August 
Sarjas, Tiina 
Tago, Indra
Talvist, Ene — k i i t u s e g a  
Tammetalu, Kaja 
Uusmaa, Merike

Mittestatsionaarselt lõpetajad 

Ajaloo-osakond  

Aiaste, Siiri
Ansaar, Leelo — k i i t u s e g a
Auli, Tiina
Babenko, Leili
Buslavska, Juri
Eichhorn, Mare
Haak, Jaan
Hallik, Milvi
Kangur, Kalev
Kiisler, Uno
Lukaševitš, Vladimir
Maksimov, Valeri
Mihkelsaar, Inge
Mirošnitšenko, Aleksander

— k i i t u s e g a

Raid, Raivo 
Raik, Helin 
Raik, Ivar .
Raudi, Riho 
Remme, Jaanus 
Sarapuu, Tago 
Spiegel, Tiia 
Zobel, Martin 
Tark, Eha 
Toots, Indrek 
Vaan, Aldo

G eograaf iaosakond

Alber, Elle 
Alasi, Leelo 
Ehrenpreis, Tiiu 
Haljasmets,  Kaja 
Hank, Alvar 
Hussar, Maret 
Ivan, Naima 
Jaagus, Jaak 
Jürgenson, Heli 
Kaljula, Sirje

Muhu, Tiiu 
Mägi, Elviira 
Nagel, Milli 
Ojala, Uuno 
Ojarand, Rutt 
Ojastu, Vivian 
Pehlak, Marju 
Piho, Mare 
Piiri, Reet 
Prikolota, Vassili 
Randla, Tõnu 
Rebane, Ivika 
Rinaldo, Rene 
Rohtla, Viivi 
Savomägi, Katrin 
Sepalaan, Katrin 
Smirnova, Natalja 
Tamberg, Mart 
Tobre, Jaak 
Tomusk, Endla 
Tõkke, Urve 
Ulanov, Vladimir 
Unus, Aili 
Viljalo, Tiiu 
Villems, Lilian 
Voore, Merike 
Värva, Maaja 
Öuna, Luise

Defektoioogiaosakond
Eomois, Eha-Alviine 
Kruusimaa, Anu 
Kuropatkin, Piret 
Luup, Heli
ш & Ёвж ж ш явж иавввш шш тяш яя

Kalle, Maie 
Kangru, Külli 
Kimmel, Andres 
Kitsing, Maie 
Kütisaar, Sirje 
Lehiste, Külli 
Michelson, Madis 
Mändla, Eve 
Nugin, Katrin 
Proosa, Helje
Puurmann, Elle — k i i t u s e g a
Randmaa, Marje
Roop, Aivar
Salu, Tõnu
Sepp, Indrek
Sepp, Lii
Sergejeva, Niina
Sikkal, Riina
Tarro, Ain
Tillmann, Ene
Tillmann, Linnar
Tuisk, Reet — k i i t u s e g a
Tuuga, Vladimir
Tõnismäe, Kai

Mõttus, Janne 
Neiman, Viivi 
Pihl, Külli 
Päll, Tiiu 
Saar, Vaiki 
Tamme, Marianne 
Tooim.st, Milvi 
Uusküla, Rein

Psühholoogiaosakond
Elštein, Alla 
Helemäe, Helger 
Kaasik, Aidula-Taie —

k i i t u s e g a
Kalvik, Ülle 
Kangur, Tiit 
Lang, Lembit 
Leotoots, Andres 
Lepasaar, Ellen
Lepasaar, Tiit — k i i t u s e g a
Lepik, Valentin
Lukanenok, Peeter
Lukjantšenko, Jelena
Malken, Tiiu
Pisa, Silva
Prees, Kristi
Rootalu, Liina
Rünk, Liivi
Šeripova, Kai
Tambek, Vello
Tigane, Anu — k i i t u s e g a  
Tomson, Eva
Varul, Hille-Made — k i i t u s e g a  
Vodja, Epp -— k i i t u s e g a

Tätte, Helve

G eoloogiaosakond

Morgen, Eriina 
Oja, Tõnis 
Palginõmm, Valdeko 
Plink, Anu 
Ploom, Gennadi 
Pärnoja,-Marika 
Randoja, Tiit 
Rõõm, Agu 
Tamm, Andrus 
Tamm, Indrek 
Teever, Angela 
Tuuling, Igor

Mittestatsionaarselt lõpetaja 

Geograaf iaosakond  

Kuik, Ju ta

FiloBoegia- 
teaduskond

Siatsionaarselt lõpetajad

Eesti keele ja kirjanduse  
osakond

Aasamaa, Anne 
Andrekson, Leelo 
Aun, Lilian 
Aus, Astrid 
Hanson, Raimu 
Hinno, Kersti 
Judeikin, Mirjam 
Jõesaar, Margit 
Kaldoja, Elve 
Kiudorv, Anne 
Klooren, Maarika 
Krail, Ingrid 
Kui per, Marin 
Kärdla, Eevi 
Lepikov, Velve 
Liivak, Krõõt 
Lumiste, Anne 
Lühiste, Mari 
Maimets, Siiri 
Mägi, Ulve
Nagelmaa, Ene — k i i t u s e g a
Näär, Helle
Palgi, Ingrid
Prikk, Sirje
Pruuli, Tiia
Rätsep, Tiina
Sokmann, Sirje
Tammo, Tiiu
Tikas, Kaja
Tootrnaa, Rein
Tohvre, Tiina
Ustal, Ülle
Uustalu, Anu
Veenpere, Ene
Vihma, Heidi
Virkus, Lyyli

Inglise  keele ja kirjanduse  
osakond

Didvig, Ene — k i i t u s e g a

Fiiüiika-
keemia-

teaduskond
Füüsikaosakond

Eglit, Elle 
Ester, Madis 
Jürisoo, Meelis

Hallmägi, Margit 
Heinvee, Maris 
Jakobson, Kärt 
Kalamann, Aime 
Kull, Anne 
Laus, Inge 
Lepik, Sirje 
Linask, Lauri
Lindjärv, Ülli — k i i t u s e g a
Luha, Kaili
Maidla, Kristel
Neeme, Meedi
OII, Lya
Rohtmets, Maie
Rõõmusoks, Marika
Sihver, Elle
Sild, Anne
Strandberg, Eda
Tammiste, Marju
Tihaste, Anne
Tonka, Meeli
Trei, Mare
Vaha, Karin
Veber, Doris
Viks, Raili

Saksa keele ja kirjanduse  
osakond

Bernotas, Aili
Järv, Inta
Klaas, Külli
Lepiksoo, Reet
Madar, Aive
Masing, Ülle
Metsar, Marianne
Mähar, Astrid
Pastak, Silva
Raid, Merle
Rajaste, Leeni
Raudmäe, Margit
Seiler, Vilve — k i i t u s e g a
Sildnik, Imbi
Silling, Küllike
Vilep, Riina

Vene keele ja kirjanduse  
osakond

Aleksandrova, Irina 
Frolova, Jelena

Golovanova, Klara 
Gordejeva, T atjana 
Hmelnaja, Tamara 
Janson, Kersti 
Kask, Anne 
Kirillova, Natalja 
Konšina, Galina 
Kornõševa, Margarita  
Kostandi, Jelisaveta-Kaarina —

k i i t u s e g a  
Kostandi, Oleg — k i i t u s e g a  
Laasi, Helga 
Lillemaa, Jüri 
Lissetskaja, Irina 
Litšman, Jelena 
Maslova, Jelena 
Mindrova, Ljudmilla 
Notševka, Tatjana 
Ovtšinnikova, Tatjana 
Ponomarjova, Galina 
Ponomarjova, Tatjana 
Prii, Toomas 
Püvi, Karin-Kaja 
Rudneva, Jelena 
Sahharnaja, Natalja 
Sutt, Enid
Šerstobitova, Jelena —

k i i t u s e g a
Zemskova, Irina 
Žalõbina, Jevgenia 
Tammekivi, Sartnite 
Tepp, Reet 
Tolsa, Aira 
Trunova, Natalja 
Vesterova, Tiina

Mittestatsionaarselt lõpetajad
Eesti keele ja kirjanduse  

osakond
Avtomonov, Laida 
Baida, Maire ->
Edala, Marie — k i i t u s e g a
Gutman, Estelle
Heinapuu, Andres
Hermann, Urve
Kask, Katri
Kastan, Riina
Kattai, Ene
Kees, TÕnu
Konson, Maret

Kõpp, Mall 
Luts, Mare 
Maasik, Elgor 
Mandel, Ellen 
Must, Ann 
Müür, Sirje 
Niinemets, Asta 
Paulus, Ülo 
Pusep, Linda 
Puusepp, lisi 
Pütsepp, Sirje 
Rei, Sirje-Anne 
Sai, Reet 
Sepp, Heli 
Teder, Tiina 
Tiits, Marika 
Urbla, Vivika 
Viira, Eva 
Villmann, Peeter

Inglise  keele ja kirjanduse  
osakond

Hansson. Liisa
Jasner, Mare
Kanivets, Vaiko
Kaprei, Heiki
Kibuspuu, Marge
Kivi, Katrin
Klement, Erika
Kruusmaa, Vivian
Lisitškina, Tamara
Luide, Aini
Mägi, Enel
Pärn, Viia
Rohtmets, Kersti
Soomre, Mati — k i i t u s e g a
Talvet, Malle
Tiido, Harri
Võsu, Aili

Saksa keele ja kirjanduse  
osakond

Elbrecht, Lehte 
Kõiv, Tiit 
Li По, Maimu 
Miller, Hanna 
Moppel, Vilve 
Mägi, Mare 
Oid järv, Taimi

Rosenberg, Ülar 
Toomsalu, Maie

Vene keele ja kirjanduse  
osakond

Andros, Liia 
Dudiene, Tatjana
Gurjanova, Maria — к i i t u s e g a
Golovanova, Katrin
Jermakova, Rimma
Karu, Maimu
Klotško, Ljudmila
Koromnov, Dimitri
Kuldkepp, Aili
Kulu, Mare
Laksberg, Irina
Levina, Maria — k i i t u s e g a  
Mikrjukova, Ljudmila 
Moronova, Irina 
Mumma, Irina 
Ništšaja, Margarita 
Petuhhov, Anatoli 
Poleštšuk, Tatjana 
Sergejeva, Veronika 
Siilivask, Leili 
Stepanova, Tatjana 
Sujarova, Dina 
Sarafan, Jelena 
Zaikina, Svetlana 
Žubritskaja, Galina 
Timofejeva, Jelena 
Tšerkassova, Larissa 
Uleksina, Nadežda 
Vassiljev, Juri 
Vassiljeva, Jelena 
Voropajeva, Jelena 
Vosman, Endel-Johannes

Kadak, Jaak 
Kaidro, Ester 
Kalamees, Mihkel 
Karjane, Rein 
Kivima, Toivo 
Kivistik, Jaan 
Krumm, Liia 
Koines, Raivo 
Kure, Tauno 
Laupa, Tõnu 
Metsala, Andrus 
Nelsas, Tõnu 
Ojamaa, Aare

Ojamaa, Jüri 
Olesk, Ahto 
Pai, Rahel 
Pajuste, Margus 
Rätsep, Tiiu 
Rünkaru, Einar 
Saaremägi, Aili 
Sildnik, Eve
Susi, Rannar — k i i t u s e g a  
Susi, Reet 
Tamm, Pandar 
Tamm, Tõnu 
Tarkpea, Kalev

Tarkpea, Tiiu 
Tibar, Maie 
Õis, Aho

Keemiaosakond
Ader, Tiina 
Ailt, Tiina 
Amsar, Maire 
Alükmaa, Veiko 
Gussev, Ülle 
Isak, Ando 
Jonas, Katrin 
Jonas, Peep

Juhasoo, Marju 
Kahu, Sirje 
Kalbus, Alari ka 
Kalju, Tiia
Karro, Miia — k i i t u s e g a  
Kull, Ene
Kurvits, Karmen — к i i t u s e g a
Kõo, Eda
Kõo, Harri
Käärd, Arvo
Lehis, Ruth
Lippihg, Maie

( J ä r g  3. lk.) -



jü d ru fi ,  kes tunneš ja  armastaß
p illiroogu

Pilliroog. Selle sõnaga seostuvad 
emotsioonid ja kujutluspildid on 
igal inimesel omapärased, isesugu
sed. Iseloomud, elukutsed ja huvid 
kujundavad inimesi, kelle suhetes 
pillirooga ning mälestustes sellest 
on palju ühist. Romantik mee
nutab mereranda või järvekallast,  
teisele tundub tähtsam ana «igave
ne» rookatus või pilkupüüdev sei
navaip. Asi polegi selles, mida me 
pilliroost teame, vaid selles, kui 
palju me temast teame. Kui aga 
teadmisi väheks kipub jääma, küsi
ge TIINA KSENOFONTOVALT.

Kes ta siis on?
Tartu V keskkooli abiturient a r 

vab, et nende kooli kullatud lõpe
tanu. TRU ajaleht jälle, et Lenini-

nimelist stipendiumi saav V kur
suse bioloogiatudeng, õ ig u s  on 
mõlemal, õ ig u s  on ka neil, kes teda 
ÜTÜ teoreetilise bioloogia ringi ju 
hatuse liikmena tunnevad. Ja  arvan, 
ka minul, kui väidan, et tegemist 
on meeldiva jutukaaslasega.

«Millest selline huvi bioloogia 
vastu?» huvitun mina. «Olen maal 
üles kasvanud. Kvissentali võib ju 
ka maaks nimetada,» kõlab iseene
sest mõistetav põhjendus. Teadagi, 
ega Kvissental kõrkjapuuduse üle 
kaeba.

Huvi avaldumist aga märgivad 
kaks esimest ja  üks teine koht v a 
bariiklikul olümpiaadil keskkooli
päevil ning nüüd Lenini-nim. st i
pendium.

Hobid — jalgsimatkad metsas ja 
ja lgrattaretked väikesel kodumaal
— pole kõrvalekaldumine reeglist, 
vaid ikka seotud looduse ja  selle 
tunnetamisega. Pilliroost on Tiina 
kirjutanud III ja IV kursuse lõpu
tööd ning nüüd on valminud diplo
mitöö.

Võib ju pidada erialasesse kir jan
dusse süvenemist kasulikumaks kü
simisest, et võimalikult palju pilli
roost teada saada. Kahtlemata, aga 
selleks on vaja lugeda üht-teist vä
hemalt vene, inglise ja  saksa kee
les. Emakeelest on siin kahjuks kõi
ge vähem abi. Nii et küsi julgesti.

VAHUR MURUTAR

^)ndex operum studiosorum facultatis
medicinae

Niisugust pealkirja kannab arsti
teaduskonna üliõpilaste 1977. aas 
tal Eha Saarm aa ja Endel Türi ju 
hendamisel alustatud töö.

Sergei Nazarenko: «Teaduskon
na 175. aastapäeva tähistamise 
aegu pidasin väikese ettekande a rs 
titeaduskonna üliõpilaste teadusli
kest töödest. Kahjuks on varase
mate tööde kohta säilinud väga vä
he materjali . Minimaalse kataloogi 
sain teha teadusraam atukogu k a ta 
loogi põhjal. Läheneva ÜTÜ 30. 
aastapäeva puhul läks niisugust 
koondülevaadet hädasti vaja ja nii 
me jätkasime. Kaasautoriteks on 
Margus Viigimaa V, Heli Rooma
III ja  Uile Saalis VI kursuselt.»

Selles bibliograafilises nimestikus 
on kirja pandud arstiteaduskonnas 
valminud üliõpilaste võistlustööd 
1946.— 1978. aastani.

Materjali kogumiseks, süstemati
seerimiseks ja  viimistlemiseks kulus

paar aastat. Allikatena kasutati 
TRU bibliograafiaid, teadusraam a
tukogu auhinnatööde katalooge jm. 
UTU ringides viidi läbi ankeetküsit
lus. Algul saadud materjal sedel- 
dati, hiljem algas järjestamine. 
Autorid on jä r je s ta tv l  tähesti
kuliselt aastate  kaupa. Järgneb 
UTU töö pealkiri, vormistamise 
koht, lehekülgede maht, juhendajad 
jm. vajalikud andmed. Ka p raegu
gi võib olla veel puudulikke and
meid, sest näiteks 1946. aasta 
võistlustööde tiitellehtedel pole 
märgitud juhendajaid. Tollal es ita 
ti tööd anonüümselt. 2-köitelise töö 
lõpus on isikunimede register. 
Kokku on registreeritud 1012 üli
õpilastööd.

Milvi Reinfeldt: «Tudengid on 
ära teinud suure töö, väga v a 
jaliku töö. Ülikooli ajaloo seisu
kohalt on sellel suur tähtsus. Esi
teks annab niisugune bibliograafia

informatsiooni sellest, milliste tee: 
madega on tegeldud, ja teiseks sel
gub siit üliõpilastööde tasand, näi
teks kui paljud on oma tudengi
põlves tehtud võistlustöid edasi 
arendanud kandidaadi- või dokto
ritööks. See lõik vajaks eraldi uuri
mist, soodne aeg on just nüüd, en 
ne ülikooli 350. aastapäeva. 2-köi- 
teline bibliograafiline nimestik 
võimaldab paremini näha õppejõu
dude juhendajate osa.»

Vaieldamatu fakt on seegi, et 
ÜTU on muutunud iseenda uuri
misobjektiks, sest seegi töö on val
minud ÜTU raames.

See oli üks lõik, millega tegeles 
oma tudengipäevil arstiteaduskonna 
üliõpilane Sergei Nazarenko. Siia 
võiks lisada veel ÜTÜ, komsomo
litöö ja muudki. Viimane ülikooli- 
aasta  möödus ju komsomolikomi
tee asesekretärina.

VARJE SOOTAK

i3ioloogi tee fia&ul
24. juunil lõppes Sinu tudengi- 

põii. Oled nüüd diplomeeritud bio
loog. Sinu nimi on esimestest kur
sustest peale vilksatanud ÜTÜ 
pärjatute  seas. Kui nüüd neli-viis 
aastat tagasi vaadata?

Võiks rohkemgi. Keskkoolis te
gin kaasa mitme aine olümpiaadil. 
Ülikooli rahvas pühendas seal meid 
bioloogia ja  keemia valda, kutsus 
laborit vaatama. Tundub, et tõeli
ne huvi tekkis alles siis, kui mida
gi ta ipama olin hakanud. Mingit 
kindlat soovi ega tungi mul enne 
küll ei .olnud. Nüüd olen kõik oma 
tööd teinud molekulaarbioloogia la 
boris. Temaatika on koguaeg üks 
ja sama olnud: valgusünteesi 
mehhanism.

Kuidas Sa eriala mittetundvale 
seda lihtsamalt seletaksid?

Terminoloogia jääb _ ikka sa 
maks. Mõne sõnaga voiks öelda 
nii: uurin valgusünteesi aparaadi 
koostist ja  funktsioneerimist. V al
gusünteesi molekulaarse mehhanis
mi uurimisel astutakse alles esi
mesi samme. Selleks on vaja tu n 
da ribosoome, mis ise koosnevad 
ligi 60-st eri molekulist, lahutada 
need osadeks, uurida mudelsüstee- 
me.

Meie kateedris on sel teemal kir
jutatud mitmeid artikleid. Neid on 
ilmunud nii ÜTU kogumikes kui 
ka Liidu ajakirjades. Uks artikkel 
kanti kevadel Poolas ette ülemaa
ilmsel konverentsil.

Nii et kaasautor oled Sinagi. On 
molekulaarbioloogia labor ka Sinu 
tulevane töökoht?

Mul on seda väga hea meel öel
da. Siin on igati tore rahvas, oled 
pidevalt vaimse, loomingulise «õhu»

käes. Noortel lastakse algusest 
peale kõik ise läbi teha. Valitseb 
«vetteviskamise» meetod. Ega üli
koolis ole vist palju kohti, kus tu 
deng kohe aparaadi juurde lastak
se. Praktikumides meil mõningane 
kokkupuude tehnikaga on, kuid see 
on enamasti vananenud a p a ra 
tuur.

Oled ÜTÜ funktsionäär. See töö 
algas vist omast ringist?

II kursuse lõpul oli labori juu 
res üliõpilasi mitmest teaduskon
nast: mõni bioloog, mõni keemik, 
ka arste. Huvilised olid, tööd oli
me ka teinud, nii molekulaarbio
loogia ja geneetika ring teoks sai
gi. Tegelikult oli see vaid ringi 
taastumine, sest 5—6 aastat tagasi 
tegutsenud ring samamoodi. P rae 
gu näib jälle järeltulijaid olevat.

II kursuse kevadel valiti mind 
UTU teaduskonna nõukogu aseesi
meheks, III kursusel hakkasin juh
tima esimehena, V kursusest olen 
ka TRÜ ÜTU nõukogu aseesimees.

Kui meele järgi oli paberitöö?
Igasuguseid pabereid oli vaja te

ha. Kas just igat ühte kusagil 
tõesti väga  vaja oli, selles kahtlen. 
Üldiselt püüdsin kõik asjaosalised 
tööle panna, igaühele kindel lõik 
anda. Tunnen, et asjaajam ist õppi
sin eriti. Nüüd tead, 'kelle poole 
missuguse küsimusega pöörduda. 
Oskad ka oma tegevust teiste seas 
paremini näha, samuti põhiküsi
must te isejärguliste hulgas.

Oli Sul eriprogramm?
Oli küll. Aega see mulle juurde 

ei andnud, sest muudatusi tehti 
vaid eriainetes. Mitmes aines ei 
pruugigi hästi vabakuulamise õi
gust kasutada, on õppejõude, kes 
loengul käimist väga  tähtsaks pea

vad. Minu meelest võiks ka kohus
tuslikult ÜTÜ tööd teha. Kui 
ainult teise äärmusse ei langetaks 
ja ei kaoks isetegemise, isemõtle
mise rõõrfi. Väiksema uurimistööga 
saaksid paljud hakkama.

Ülikooli lõpetamise lilled u lata
vad Sulle ja Su abikaasale (tema 
lõpetab ajakirjanduse eriharu) poeg 
ja tütar.  Pärida tudengiperekon- 
nalt, kas teil oli raske, oleks lausa 
ülekohtune. See on niigi teada. 
Aga keda te täna abi eest tänada 
tahaksite?

Paljusid. Kõiki on kohe raske 
loetleda. Häid inimesi on tõesti 
palju olnud. Ja mul on ka väga hea 
naine. Minule ei ole veel praegugi 
pähe mahtunud, kuidas ta kõike 
suutis. Kaire on nüüd 2,5-aastane, 
ja Andri 10-kuune. Kuid ega meie 
ainukesed ole, kes peahoone ees 
lapsevankri taga  oma kohad vahe
tavad, üks loengule minnes, teine 
tulles. Nüüd tuleks küll juba kõike 
minevikus kõnelda. -•

Noore inimese viis katsumuslik- 
ku, kujundavat aastat on läbi. 
Oleksid Sa midagi teisiti võinud 
teha?

Vaevalt. Mul on paljus vedanud: 
huvitav eriala, meeldiv kollektiiv, 
ÜTÜ ja muidugi oma pere. Oleksi
me tahtnud rohkem teatris ja  kont
sertidel käia, aga need võimalused 
on veel ees.

On päris kindlasti. Pealegi olid 
ja  on nii Siiri kui Toivo Maimets 
tartlased. Ka esimene töökoht on 
mõlemal Tartus, ülikoolis. See tä 
hendab, et jätkub ka laulmine Tar
tu Akadeemilises Meeskooris, kus 
Toivo esimesest kursusest peale 
käinud on.

KAIA PAJU

Rektori käskkiri
Rektori kiituse kohusetundliku 

töö eest pälvisid ülikooli rahva
kontrolli grupi liikmed ALBERT, 
PALTSER, ELVI1RA BRIK, HA
RALD EPLER, MATTI HALL1K, 
TÜLLIO ILOMETS, VOLDEMAR 
KIIS. AGU KONGO, HARRI 
KÄRTNER, HEINO LAIDRE, VÄI
NO MANDEL, KALLE N IG O L \;

KALEV PILD, ESTER RAHI, 
KALJU SAKS, VILMA TRUMMAL 
ja LEONID UIBO.

Üliõpilastööde tulemusrikka ju
hendamise eest VIII üleliidulise 
ühiskonnateaduste konkursi vaba
riiklikus voorus said rektori käsk
kirjaga kiita JAAN REBANE, 
REIN VIHALEMM, VAMBOLA 
TÜRK, MÄRT KUBO, VILMA 
MULLARI, JÜRI ANT, FELIKS 
KINKAR, LEONID STOLOV3TŠ,

J ÜRI  TAMMARU, MEETA MURD, 
LUDMILLA J AT SA, JOHANNES 
KALITS, REM BLUM, ERVIN 
KIVIMAA, LEMBIT RAID, AADU 
ARRAK, IVAN LARIN, ENN 
HANSBERG, VELLO PEEDIMAA, 
VILVE KALITS, VILMAR RUUS, 
ENN BRAUN ja SIINA LEPIK.

70. sünnipäeval õnnitles rektor 
ehitusjaoskonna töölist PAVEL 
MARTi!<A!NENIT ning tänas 
kauaegse hea töö eest.

Valdek R itsla id  70
1910. aasta 20. juunil sündis Rä

pina vallas Tooste külas Ritska ta 
lus poiss, kes nüüd iga päev kord 
või paar mõõdab sammudega Täht
vere mäge ja reipalt keemiahoo
nesse siseneb. Kateedrirahvale, kol
leegidele rõõmsameelne tere-tere, 
lõbusalt sellest, mis teel või eile 
loengul juhtus, ja siis oma tuppa 
ette valmistama loengut või kirja 
panema üht-teist metoodiliseks m a 
terjaliks. Töökaitse vajab igakülg
set uurimist. Seda on vaja kõigile. 
Iseküsimus, kuidas seda õpetada 
nii, et ainest enam kasu oleks, et 
selle omandaksid ajaloolased, füü
sikud, bioloogid ..  .

Niisugust universaalset õppejõu
du ei valmistata ette üheski kõrg
koolis. Nad kasvavad ise. Kooliha
ridus algas Räpina Köstrimäel, jä t 
kus Räpina ühisgümnaasiumis, küp
sustunnistus tuli Tartu Tehnika
gümnaasiumist. Sealt tuli ka huvi 
tehnika vastu (peaaegu 20 aastat 
on juubilar juhatanud ühingu «Tea
dus» tehnikanõukogu). Konverent
side ja muude ürituste korraldami
sel pole teist nii agara t  allüksust 
kui tehnikanõukogu. Selleks istub 
juubilar päevast teatud aja telefoni 
juures ning veenab insenere käitis
test. Telefon annab ühenduse ka 
dekanaatidega — distsipliin peab 
olema. Üliõpilane peab loenguil 
käima.

Aastad 1930— 1939 tegid juubila
rist metsamehe. Samal ajal jõudis 
ta töötada mitmel kohal: uurimis
töö abijõust vabariikliku raietööde 
instruktorini, käia ka õppe-teädus- 
likul komandeeringul - välismaal. 
Suur Isamaasõda paiskas juubilari 
tagalasse. P äras t  sõda tegi ta pi
sut tööd Metsanduse RK-s. 1945. 
aastal asus TRÜ-s juhatam a met
sandusliku inseneriteaduse kateed
rit, organiseeris iseseisva teadus
konna ja  oli 1946— 1950 selle de
kaan. Ohtlikud asjad on metsatööt- 
lemise vahendid, millega juubilar 
metsanduse spetsialistina tegeles. 
See oli ka üks tõukejõude, miks ju u 
bilar täielikult töökaitsele ümber 
kvalifitseerus. 1955. aastast läks

õppetöö TRU-s niimoodi käima, et 
ükski kontrollbrigaad pole kusagilt 
külge hakata saanud.

Töökaitset on vaja ka ülikoolis 
endas. Juubilar kui ametiühinguak- 
tivist lõi siingi kaasa. Kütjate, te- 
lefonistide, keemia- ja füüsikaka- 
teedrite töötingimused paranesid 
tunduvalt.  Juubilari tegevus ulatub 
kuni ametiühingu vabariikliku ko
miteeni välja ja  ikka põhimõttel, et 
kui midagi teed, tee hingega. See 
joon kandub tema puhul üle kõigele: 
vestlusesse või mõnusasse puhke- 
hetkesse. Mingem korraks juubi
lari suvekodusse Elva lähistel, sealt 
tuleme tagasi ikka rõõmsana ja 
meeldivalt puhanuna.

Soovime juubilarile nooruslikku 
reipust igal alal. Jätkugu teravat 
pilku loenguil, energiat töökaitse 
õpperuumide sisustamisel, uute õp

pevahendite tegemisel. Jä tkugu jõu
du ühingu «Teadus» tehnikanõu
kogu, ametiühingu ja ka kodu-uuri- 
mise jaoks, millega juubilar viima
sel ajal hoolikalt tegeleb.

Dotsent 
JOHANNES TAMMEORG

FiiUsika-keemiateaduslmirTcl
(A lgus 2. lk.) (vene õppekeelega)

Lipping, Tõnu 
Luhamaa, Riina 
Lust, Enn 
Metsoja, Ülle 
Müraus, Anne 
Mähar, Andres 
Nei, Lembit 
Pai, Ülari 
Piip, Tea
Pooga, Margus — k i i t u s e g a  
Punga, Merike 
Põldaru, Reet
Raukas, Andres — k i i t u s e g a
Reiljan, Ju ta
Roosimägi, Tiina
Tõugu, Kaire
Tõugu, Vello
Usin, Jaan
Vija, Heiki
Vija, Sirje

Dreimanis, Jurijs 
Dvorkin, Aleksandr

— k i i t u s e g a
Frorip, Aleksandr
Galaganov, Valeri
Gavrilov, Vassili
Gusseva, T atjana
Jegorov, Sergei
Ledenjova, Galina
Matskevitš, Valentina
Mostovski, Ari — k i i t u s e g a
Nevljaninov, Viktor
Pankova, Ludmila
Roitman, Leonid — k i i t u s e g a
Rozman, Mihhail — k i i t u s e g a
Stolovitš, Andres
Zolotova, Jelena
Zorina, Valentina
Timofejev, Valeri
Vahturova, Galina



Rahanduse ja krediidi eriala Suhhova. Irina
Sutškova, Tatjana 
Sõtšova, Irina 
Zolotuhina, Galina 
Tsvetkova, Jelena 
Vinogradova, Diana

Majandus
teaduskond

Statsionaarselt lõpetajad

Kaubandusraam atupidam ise  
eriala

Aaslepp, Tiina
Ainvere, Eha
Allas, Mai-Liis
Harak, Anu
Jaakson, Veera
Jaakson, Viima
Jõesaar, Neeme ■'Щ
Kalev, Eha
Karma, Aive es >̂9
Kaur, Anne-Marii
Koor, Eve 05. ■» |л

#Köšeiriäa, Helk тл ****
Kübar, Vilja
Leek, Margus
Lepik, Hillar
Lääts, Liia
Murusalu, Naivi
Männiksaar, Tiiu
Määr, Reet ” J
Navi, Evi
Preem, Mari
Püvi, Maire
Reinson, Jüri
Rüütel, Reet j
Sakjas, Tiiu
Tamberg, Saima
Tõnspoeg, Tiina

Ansmann, Maire 
Birk, Aave 
Kallam, Maie 
Krinal, Jaan 
Kruusamäe, Ilmar 
Kull, Eve
Lipstok, Andres — k i i  
Loi, Eerika 
Maasalu, Marge 
Maidle, Este 
Maidle, Roland 
Mark, Eve 
Paavel, Sirle 
Saar, Kersti 
Tamme, Ants 
Tauer, Ülo 
Teemaa, Gennadi 
Telling, Tiina 
Tilga, Margus

Rahanduse ja krediidi eriala  
(vene  õppekee lega)

Anštein, Elja 
Bohun, Jelena 
Frants, Larissa 
Golovina, Jelena 
Goršanova, Zinaida * 
Kolesnikov, Gennadi 
Kolesnikova, Jelena 
Koreškova, Olga 
Lunkova, Natalja 
Piterans, Vera 
Poljakov, Anatoli 
Pähnapuu, Svetlana

M ajandusküberneetika  
eriala

Järvpõld, Valdek 
Kaukver, Anu 
Keevend, Kalmer 
Keevend, Katrin 
Kivirähk, Juhan 
Lepp, Ülle 
Liblik, Helle {
Liblik, Kuno 
Marga, Andres 
Marga, Urve 
Mägi, Mati 
Rannamets, Lia 
Rannamets, Raivo 
Roostmägi, Meelis 
Sirel, Aavo 
Soo, Kaie 
Tinno, Astrid
Toomas, Anu — k i i t u s e g a  
Toomasson, Lembit 
Viilu, Kersti 
Värton, lvi

Kaubandusökonoomika
eriala

Aarsalu, Taimi 
Jaanimäe, Urve

Hinno, Tiina 
Kauts, Sirje
Leetma, Sirje — k i i t u s e g a  
Leisner, Laini 
Lootsmann, Ene 
Mänd, Tiina
Must, Tiina — k i i t u s e g a
Näkk, Virge
Ots, Imbi
Rebbase, Tiina
Roosioja, Ellu
Saar, Väiko
Sarv, Tiit — k i i t u s e g a  
Sibul, Tiina — k i i t u s e g a  
Sikkel, Taimi 
Sild, Marko
Sildmäe, Toomas — k i i t u s e g a
Suutre, Merike
Sõerunurk, Üllar
Tali, Kaja
Tammiste, Ants
Tasa, Urve
Tulf, Leiti
Varm, Doris , * {
Viiask, Indrek 'Г

Mittestatsionaarselt lõpetajad

Kaubandusökonoemika  
eriala

Aadli, Kersti 
Erik, Tiiu 
Feklistova, Ülle 
Jostov, Maiga 
Kaid, Salme

Kamm, Mate 
Keerd, Edgar
Liim, Erik — k i i t u s e g a
Liim, Riina
Lõhmus, la
Malm, Irene
Martin, Andrus
Mesila, Mai
Nukk, Ene
Nurmeots, Helbe
Ots, Imbi
Pars, Rein
Punger, Mihhail
Pärnamäe, Valve
Roodi, Marika
Ründva, Karina
Sall, Heli-Velly
Tammsalu, Ülle
Taniloo, Arvi
Tramm, Verner
Tuhkanen, Väino
Uukkivi, Riina
Uukkivi, Tõnu
Valting, Ene
Vikk, Viiu
Vähk, Tiiu

Rahanduse ja krediidi eriala

Braks, Marika 
Hanson, Leili 
Leisik, Riina 
Nõrko, Larissa 
Saaring, Julius 
Švõrov, Sergei 
Visnapuu, Malle

К Н Б В В вШ В В Я Ш Ш Ю В Ш В Н О Я ,’!

Matemaatika
teaduskond

Statsionaarselt lõpetajad

M atem aatika eriala

(kvalifikatsioon: 
matemaatik, pedagoog)

Aart, Lembi
Aasma, Ants — k i i t u s e g a  
Ago, Ain 
Aigro, Reet 
Arm, Mir ja
Aro, Viljar — k i i t u s e g a
Aun, Arvo
Ilves, Edda
Jaarma, Helje
Kadak, Tiiu
Kaima, Heljo
Keerutaja, Katrin

Krumm, Reet 
Laanmets, Eerik 
Lepik, Ilmar 
Lihu, Tiina 
Lilleleht, Mall 
Lilleleht, Rudo 
Lints, Ellen 
Luhaorg, Aivar 
Lääts, Viktor 
Metsmägi, Tarmo 
Mitt, Avo 
Murumets, Andres 
Peeduli, Sirje 
Ratasepp, Lembit 
Riidamets, Maire 
Riet, Toomas
Rull, Einar — k i i t u s e g a  
Rusalepp, Tiina
Salumägi, Tiia — k i i t u s e g a
Siruli, Valli
Suurmets, Endriko
Suurmets, Helgi
Talpsepp, Külli
Talviste, Mai
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Õigus
teaduskond

Statsionaarselt lõpetajad

Aal, Sirje — k i i t u s e g a  
Aavik, Andres 
Alaver, Andres 
Frolov, Reirl 
Glikman, Leõn 
Hallmägi, Andres 
Haravee, Juhan
Hiiesalu, Mare — k i i t u s e g a
Hütt, Viktor
Jents, Kalle
Jerofejev, Peeter
Kaalep, Ene — k i i t u s e g a
Kaju, Urmas
Kaljurand, Alvar
Käimiste, Karin
Kaur, Elle
Kirs, Alar
Kivinurm, Gaida — k i i t u s e g a

Kodusaar, Aili
Kozlov, Andrus — к i i t u s e g a 
Kullerkupp, Tiit 
Kure, Küra 
Lahe, Heda
Lang, Rein — к i i t u s e g a
Lillipuu, Rita
Lillipuu, Valev
Luberg, Aadu - b
Luberg, Ülle
Lutsoja, Kersti
Lääne, Sulev — k i i t u s e g a
Malter, Reet
Mõtsnik, Kalle
Mähhar, Epp
Niinemägi, Ingrid
Novek, Ene — k i i t u s e g a
Ottas, Maive
Pakkonen, Hilda
Priks, Anne
Põldmaa, Helle
Raag, Ülle
Raba, Janne
Raidla, Jüri — k i i t u s e g a  
Rattus, Kalev

Tamme, Nelli 
Tibar, Sirje 
Vatsar, Raul
Õunapuu, Elge — k i i t u s e g a  

(kvalifikatsioon: matemaatik) 

Oit, Neeme

Rakendusm atem aatika  
eriala

(kvalifikatsioon: matemaatik) 

Heero, Mati
Hvalõnskaja, Merike —

k i i t u s e g a
Just, Mare 
Kallaste, Mart '
Koov, Merike — k i i t u s e g a
Kruustük, Sirje
Lilla, Andres
Natus, Aivar
NoQr, Jüri

Raudsepp, Svetlana 
Roostar, Sulev
Saar, Katrin — k i i t u s e g a  
Šaar, Nigul
Sam£l, Tiiu — k i i t u s e g a
Saks, Reet
Schneider, Linda
Sissas, Heli
Šmider, Tiiu
Tiik, Silvi
Torgo, Taavi
Tuus, Mihke!
Vaik, Aadu
Vare, Raivo — k i i t u s e g a  
Veinla, Hannes — k i i t u s e g a  
Vipper, Priit

Mittestatsionaarselt lõpetajad

Aho, Jaan 
Aljas, Anne 
Alla, Leonhard-lliar 
Astrik, Elgi 
Bachmann, Kalev 
Ellen, Uuno

Rannasoo, Silje 
Raus, Toomas 
Särgava, Ülle 
Telgmaa, Marika 
Trutsi, Peeter 
Volberg, Mari

Rakendusm atem aatika  
(vene  õppekeelega) eriala

(kvalifikatsioon: matemaatik)

Einman, Aina 
Garagulja, Tatjana 
Issakova, Jelena 
Ivanova, Galina 
Kertai, Jolan 
Komarova, Jelena 
Koroljova, Tatjana 
Lehmus, Irina 1
Ništšaja, Natalja 
Obojeva, Olga 
Panasjuk, Marina

Fomina. Tatjana
Haabsaar, Epp — k i i t u s e g a
Jaaniorg, Maire
Johansoo, Helje
Koolberg, Malle
Kotkas, Ellen
Kruus, Peeter
Kuremaa, Riina
Kängsepp, Tiia J
Liiva, Varje
LilS, Kalev
Lustus, Ildekarte
Maiste, Silvi
Maran, lvi
Meristo, Üllar
Muts, Ene
Männik, Uudo
Naeris, Vardo
Odar, Teet
Ojamägi, Reet
Orman, Sirje
Ossis, Valter-Jaan
Paavel, Anne
Pehk, Eha
Peterkop, Aarne

Perepjolkina, Marina 
Slavin, Georgi 
Slobitker, Vela 
Sokratova, Valentina 
Spiridonova, Olga 
Sudakova, Natalja 
Šiljajeva, Teresa 
Šubina, Ljudmila 
Tiis, Irina
Tolpin, Aleksandr V  
Tšerenkova, Svetlana 
Tševõtšelova, Nadežda 
Vokin, Vladimir

Mittestatsionaarselt lõpetaja 

M atem aatika eriala

(kvalifikatsioon: 
matemaatik, pedagoog)

Õunapuu, Lembit — k i i t u s e g a

Piirisild. Jüri 
Pool. Peeter 
Post, Juhan 
Pollukivi, Eha 
Ratassepp, Enrr 
Repnau, Andrus 
Rohtjärv, Kalju 
Rööbing, Sirje 
Salum, Juhan 
Sarapuu, Vallo 
Seppa, Ülo 
Songi, Toomas 
Särev, Rein 
Zõbin, Tamara 
Tamm, Ülle 
Tarm, Luule 
Tasuja, Tõnu 
Teepalu, Peeter 
Tomson, Olev 
Trisberg, Lembit 
Tutt, Linda-Irene 
Vaiknemets, Lembitu 
Vald, Viia 
Veske, Tõnu 
õism ets, Harri

Kehakultuuri
teaduskond

Statsionaarselt lõpetajad

Alt, Ilme 
Hanvere, Ivar 
Jessin, Jevgeni 
Järv, Ülle 
Kajandi, Tarmo 
Kalvi, Heldur 
Kard, Mehis 
Kaskla, Kalle 
Kerge, Enn 
Kitsing, Tiiu 
Kivits, Elmo 
Kontor, Karl 
Kostap, Olga 
Kree, lvi 
Kreem, Liia 
Kurvits, Ahti 
Kärbla, Ain 
Laast, Tiiu 
Laur, Teet

Leisson, Ojar
Meri, Riho
Miil, Toomas
Moggom. Urmas
Neemlaid, Astrid
Niineste, Ain — k i i t u s e g a
Nikkinen, Tarmo
Nikolajeva, Irja
Ossipova, Nadežda
Pehme, Ando
Põhjala, Aavo
Ratt, Maret
Rips, Ülle
Sakson, Anne
Salmistu, Andres
Sipria, Vivika
Sirel, Tõnu
Stehhina, Irina
Tolmov, Marika
Valge, Ene — k i i t u s e g a
Valge, Ivar

Mittestatsionaarselt lõpetajad

Eljand, Silver 
Krevald, Heino

Kubja, Eve 
Küttim, Laine 
Lepp, Tiiu 
Lohk, Virve 
Mossin, Lea 
Mõistus, Marika 
Naarits, Mai 
Pulla, Kalev 
Sevrjukova, Liia 
Sikut, Vambola 
Soom, Pärja 
Suik, Sirje 
Vallaots, Aili

Uusi trükiseid
Abiks VTK märgi taotlejaile. (I kur

suse üliõpilastele.) Tartu 1980, 68 lk., 
500 eks.. 10 kop.

Abiks VTK märgi taotlejaile. (II kur
suse üliõpilastele.) T a rtu  1980, 54 lk., 
500 eks.. 10 kop.

Alkoholpsiihhooside diagnostika ja ra
vi. õppemetoodiline abivahend. Hans 
Väre. T artu  1980, 36 Ik., 1500 eks., 5 kop.

Füüsika kirialiku sisseastumiseksami 
ülesanded TRÜ-sse astujaile. G. Karu, 
E. Pärtel, T. Viileberg. T a rtu  1980. 50 
lk.. 700 eks., 10 kop.

Intonation of Colloquial English. A 
Practical Handbook. Second Edition. 
T a rtu  1980 . 64 lk., 500 eks., 10 kop.

Karate-enesekaitse. Metoodiline va
hend. T artu  1980, 50 1k., 300 eks.. 10 kop.

Juhan Tuldava. Rootsi keele gramma
tika. Svensk grammatik. Teine trükk. 
T allin n  «V algus»  1980, 304 lk., 800 eks., 
50 кор.

TRÜ õigusteaduskond, õigusteadla
seks õppimise võimalustest Tartu Riik
likus Ülikoolis. T a rtu  1980, 38 lk., 400 
eks.. 5 kop. " )

Üldfüüsika ülesannete kogu. Optika. 
Aatomifüüsika. Tutimafüüsika. Kolmas, 
täiendatud ja parandatud trükk. T artu
1980, 138 lk., 1000 eks., 20 kop.

Задания письменного экзамена по фив
анке для поступающих б ТГУ. Составив 
тели Г. Кару, Э. Пяртель, Т. Вийлеберг,
Тарту 1980, 52 с., 500 экз., 10 коп.

Пособие по развитию речи для сту
дентов филологического факультета. 
Часть I. Издание 3-е. К. Алликметс, 
А. Родима. Тарту 1980, 126 с., 500 экз., 
20 коп.

Совершенствование финансового меха> 
низма в управлении народным хозяй
ством (теоретические схемы АСУ-фи- 
нансы предприятий IV. Межвузовский 
сборник. Т арту 1980, 134 с., 400 экз.,
1 руб. 20 коп.
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AVAMINE toimub 28. juunil 

Tallinnas Maarjamäe memoriaal- 
kompleksi juures.

Bussid Tallinnasse väljuvad 
RAT «Vanemuise» eest parkimis
platsilt kell 6 sama päeva hommi
kul.
— --------------  ------------------------- ii i н и ш  и ......... и г — п ------

Toimetaja V. SOOTAK

Ajalehe «TRÜ» toim etuse aadress: 202400 Tartu, Ülikooli t. 18, TRÜ, ruum  302, tel. 341-21/253. Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. Tartu Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri hind 2 kop
_  Tellim. nr. 2530. MB-01580.

I  «Тарту Рийклик Юлнкоол» («Тартуский государственный университет*). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ и профкома Тартуского государственного университета, г. Тарту^
Эстонской ССР.



Kes puu mulda pannud, mäletab kohta, mäletab puud. Paneb loodust ehk teisiti tähele, mõistab me seost. 1155 esmakursuslast. Sümboofne 
juurdumine algab tänagi. Ülikooli. Fotoseletuseks: sõpruspäevil istutati puid füüsikahoone ette. JÜRI LAANE foto

ÜLIKOOL UUE VIISAASTAKU
1. Olete juhtinud Tartu Riikifkku 

Ülikooli üle kümne aasta. Kuidas 
iseloomustaksite 1979/80. õppeaas
tat?

Pilk möödunud õppeaasdale an 
nab õiguse väita, et see oli küllalt
ki edukas. Enamik õppejõude, üli
õpilasi, teenistujaid ja töölisi täitis 
oma ülesanded korralikult. Häid 
tulemusi saavutasime teaduslikus 
uurimistöös. Erakordselt tulemus
rikas aasta oli meie üliõpilasteadu- 
reil: üleliidulistelt konkurssidelt 
tõid nad 6 kuldmedalit ja  rea dip
lomeid. Ka õppetöötulemustega 
võib üldjoontes rahule jääda  — 
peaaegu pooled üliõpilased soori
tasid kõik eksamid neljadfele ja  vii
tele. Ärgem unustagem siinjuures 
kevadsemestri eripära. Üliõpilased, 
kes olümpiamängudel ametis olid, 
pidid omandama programmides et
tenähtu senisest lühema ajaga, õp
pida tuli ka olümpiateenistusega 
seotud aineid. Nüüd võime nende 
üliõpilaste kohta öelda, et nad olid 
tublid ning esindasid meie ülikooli

igati väärikalt . Suur aitäh neile!
Ikka ei saa aga rahule jääda 

ühiselamute korraga. Ühiselamu on 
üliõpilasele kodu, ta elab selles 
mitu aastat.  See, kuidas ta elab, 
näitab ju noore inimese elulaadi, 
tema kohuse- ja vastu tustunnet ise
enda ja teiste, aim a mater'i ja  
ühiskonna ees. Kahjuks ei suuda 
oma ühiskodus luua elementaarset 
korda osa homseist spetsialistidest, 
kes peagi ise hakkavad teisi kas- 
vatama-opetama, kes peavad oma 
alluvatele eeskujuks olema. Korra
lagedustes on süüdi vaid väike osa 
distsiplineerimatuid ja  vas tu tus tun 
detuid tudengeid, kes ei tulnud üli
kooli nähtavasti  mitte õppima ega 
haritud inimeseks saama, vaid oma 
parimaid aastaid raiskama. Korra 
loomiseks pole aga vaja paljut.

Ohiselamunõukogusse tuleb vali
da tõsised, võimekad ja printsipi
aalsed üliõpilased, m äära ta  korru- 
se- ja toavanemad, kes suudaksid 
oma ülesanded täi/ta. On vaja luua 
ühiskondlik hukkamõistev vaim ja

NELI KÜSIMUST REKTOR PROFESSOR ARMOLD KOOBILF
korrale kutsuda neid, kes ühisko
dus elada ei oska. Piinlik on nõu
da, et õppejõud, kateedrijuhatajad, 
dekaanid ja koguni rektoraat pea
vad kandma hoolt selle eest, et 
tä iskasvanud noored saaksid ühis
elamus normaalselt töötada ja  pu
hata. Arvan, et ühiste jõupingu
tustega saame ühiselamuis lõpuks 
korra majja.

Mõistagi on ühiselamuis ka üli
õpilastest mittesõltuvaid probleeme 
nagu remont, sisustus, ülemajutus 
jm. Lähemad aastad aitavad neid
ki lahendada. Ülikooli juubeliks re
monditakse kõik ühiselamud, tuuak
se uut mööblit, likvideeritakse üle
majutus, luuakse paremad tingim u
sed üliõpilasperekondadele.

Lahendamata on teisigi õppe- ja 
kasvatustöö probleeme. Ning ega 
edusammudki jagune ühtlaselt. On 
eeskujulikke teaduskondi, nagu 
näiteks sotsialistl iku võistluse võit
nud õigusteaduskond. Ebaühtlase 
õppe- ja  kasvatustööga teaduskon
na näiteks võib tuua filoloogiatea

duskonna, kus on tõsiseid puudusi 
vene filoloogia osakonnas. V ajaka
jäämisi on veel mitmes osakonnas, 
kursusel. Puudusi ei varja ka nn. 
keskmised näitajad.

2. Mida uut toob algav õppe
aasta, eelkõige sügissemester?

Ükski uus õppeaasta pole täie
likult uus. Nagu mullu lähevad t ä 
navugi nooremad kursused põllu
töödele, vanemail algavad loengud. 
Paljuski pole algav õppeaasta aga 
harilik. Sügissemestril hakkame te
gema kokkuvõtteid mööduvast,  ke
vadsemestril astume uude viisaas
takusse. 23. juunil toimus NLKP 
Keskkomitee järjekordne pleenum. 
NLKP Keskkomitee peasekretär 
L. Brežnev analüüsis oma ettekan
des sügavalt sise- ja rahvusvahe
list olukorda ning püstitas meie 
peamised ülesanded enne kongressi. 
Pleenum võttis vastu otsuse ku tsu
da kokku järgmine kongress tuleva 
aasta  veebruaris. L. Brežnev ütles 
pleenumil, et iga kongress avab 
meie partei ja riigi ees uued hori

sondid. Olen veendunud, et selli
seks kujuneb ka eelolev kongress, 
mis määrab kindlaks kommunistliku 
ülesehituse uue etapi strateegia ja 
taktika. See annab oma näo ka 
meie õppeaastale, muudab selle eri
liseks itähiseks ülikooli elus. Ees 
ootab tõsine töö, tehtu kriitiline 
analüüs, ülikooli ülesannete kind
laksmääramine järgmiseks viisaas
takuks. •

Heameel on uue õppeaasta algul 
mainida veel üht olulist sündmust- '
29. juulil võttis NLKP Keskkomi
tee vastu otsuse ülikooli 350. aas 
tapäeva tähistamise kohta 1982. 
aastal.  EKP Keskkomitee moodus
tas  juubeli ettevalmistuskomisjoni 
eesotsas sekretäri R. Ristlaanega. 
On algam as juubeli e ttevalmista
mise otsustav etapp.

Ülikool on osa oma linnast. 
Meie juubeli otsustav etapp algab 
ajal, mil Tartu  linn pühitseb oma 
950. aastapäeva. Linna juubel on 
kõigi tartlaste  juubel. Ülikoolipere 
teeb kõik, et seda sündmust vääri-

(Järg  2. lk.)
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Aunimetusi Jälle algab O О

Eesti NSV teeneline kunstitegelane 
VAIKE UIBOPUU,

H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli 
õpetaja,

TRÜ Akadeemilise Naiskoori 
dirigent

Eesti NSV teenelise koori aunime
tuse pälvis TRÜ Akadeemiline 

Naiskoor

Eesti NSV teeneline sporditegelane
UNO SAHVA,

TRÜ kehalise kasvatuse ja spordi 
kateedri juhataja

Nõukogude
Eesti

preemiad
Vabariigi 40. aastapäeva puhul 

Nõukogude Eesti preemia saanute 
hulgas oli mitmeid TRÜ õppejõude- 
teadlasi.

T e a d u s e ,  t e h n i k a  j a  
t o o t m i s e  a l a l  m ä ä r a t i  
p r e e m i a  H. RÄTSEPALE — 
monograatia  «Eesti keele lihtlause
te tüübid» (kirjastus «Valgus», 
Tallinn 1978) eest;

autorite kollektiivile: A. LIND 
(kollektiivi juht), M. KELVE, A. 
METSPALU, M. SAARMA, M. 
USTAV, R. VILLEMS — valgu 
biosünteesisüsteemi struktuuri 

alaste tööde tsükli eest;
autorite kollektiivile: N. EL- 

ŠTEIN, V. RÄTSEP, V. SAARMA, 
V. SALUPERE, I. SARV, U. SI
BUL, K. VILLAKO — uute pers
pektiivsete meetodite eest seede
elundite haiguste epidemioloogias, 
diagnostikas ja ravis;

autorite kollektiivile: J. REBANE 
(kollektiivi juht), R. BLUM-RUS- 
SAK, P. KENKMANN, E. LOONE, 
A. PORK, L. STOLOVITŠ, R. VI
HALEMM — tunnetuse sotsiaalse 
determinatsiooni alaste uurimuste 
eest.

K i r j a n d u s e ,  k u n s t i  j a  
a r h i t e k t u u r i  a l a l  s a i  
p r e e m i a  J. PEEGEL — rom aa
ni «Ma langesin esimesel sõjasuvel» 
eest.

«Eesti kunsti ajaloo» koostajate 
auhinnatud kollektiivi kuulub ka 
NSV Liidu ajaloo kateedri õppe
jõud M. Eller.

Tänu
Olümpiamängude Organiseeri

miskomitee Tallinna Valitsuselt 
saabus TRÜ rektori nimele kiri, kus 
tänati ülikooli ametiühingu klubi 
laste peotantsuringi tubli esinemise 
eest olümpiaregati ajal ja sooviti 
kollektiivile edu ka edaspidiseks.

Peagi oma 950. aastapäeva tä
histav Emajõe Ateena on jälle 
noor. Auväärne alma mater võtab 
tarkusejüngreid oma kaitsva tiiva 
alla. Kõikjal võib näha tähtsa näo
ga ringi kõndivaid esmakursusla- 
si. On ju nemad täna päevakange
lased — lõppenud on ligi kuu aega  
kestnud eksamid, närveerimine, 
unetud ööd, õnnestumised ja eba
õnnestumised. Tublimad on leidnud 
end vastuvõetavate nimekirjades ja 
nende rõõm on inimlik, önne ja 
edu teile, käesoleva aasta esmakur
suslased, kõikideks üliõpilasaasta- 
teks.

Tänane päev paneb punkti terve
le suvele. Auditooriumidesse tul
lakse EÜE ja suvemaleva ehitus
telt, EÕM-i töömailt, praktikalt, 
turismireisidelt jm. Eriti tahaksin 
esile tõsta neid üliõpilasi, kes esin
dasid väärikalt meie ülikooli olüm
piamängude teenistustes Moskvas 
ja Tallinnas. Teile jääb su
vest kindlasti selline muijetepakk, 
mille tõelised väärtused avalduvad 
alles aastate pärast.

Komsomoliorganisatsioonis on 
algamas järjekordne aruande- ja

valimisperiood. Igal koosolekul tu
leb tõsiselt arutada tehtut ja ka
vandada uued Sisukad plaanid. 
Käesolev aasta on paljude juube
lite aasta, ka komsomoli juubeli
aasta. Tähistab ju Eesti komso
mol detsembris oma 60. sünnipäe
va. 40 aastat sellest on öhe väe
salgana töötanud TRÜ komsomoli- 
organisatsioon. Tähistagem meie 
noorsoo-organisatsiooni juubelit 
nooruslikult!

Ees ootavad komsomoliajaioo 
juubelikonverents, ülevabariigiline 
komsomoli- ja noortelaupäevak, 
rahvusvahelise üliõpilaspäeva tä
histamine ja palju muud.

Iga tudeng, kes loeb end ülikooli 
patrioodiks, peaks kaasa lööma 
klubi taastamisel. Seda vaba aja 
veetmise kohta on vaja eelkõige 
meile endile!

õnnitlen komsomolikomitee ni
mel kõiki algava õppeaasta puhul 
ja soovin järjekindlust õppetöös 
ning aktiivset kaasalöömist tuden
gielu korraldamisel!

MADIS KALLION,
ELKNÜ TRÜ komitee sekretär

ÜLIKOOL О О О

KOM SOM OLIKOM ITEE LIIKMED!

Uue õppeaasta esimene istung toimub teisipäeval, 2. septembril kell 
18 komsomolikomitees. Kõigi osalemine vajalik.

ELKNÜ TRÜ komitee

(Algus I. lk.)
kalt tähistada.

3. Missugused on ülikooli juu
beli tähistusplaanid, kuidas need 
teostuvad?

Ettevalmistused algasid juba mi
tu aasta t  tagasi. Läinud õppeaastal 
asusid tõöle pea- Ja alakomisjonid. 
Juubelipäevadeni jäänud aeg pole 
enam pikk. Sellesse peavad m ahtu
ma suured ja keerulised remondi-, 
restaureerimis- ja  ehitustööd. T äna
vuse aasta lõpuks läheb käiku tea
dusraamatukogu uus hoone, mis on 
kogu vabariigi silmapaistvaks kul
tuurisündmuseks. Unikaalne hoone 
mahutab ligi 6 miljonit raamatut, 
üldpinda on selles 28 000 m2. Uue 
raamatukogu käikuandmine loob 
märksa paremad õppe- ja töötingi
mused ning aitab tunduvalt likvi
deerida ruumikitsikust ülikoolis 
tervikuna.

1982. aastal peaksime olema rik
kamad mitme uusehitise võrra.

Nende hulgas on uus auditooriu
mide korpus Tähe tänaval füüsika
hoone kõrval, botaanikaaia palmi
hoone, Maarjamõisa auditooriumide 
tiib, ühiselamuna kasutatav  tartu  
tüüpi elumaja.

Juubeliks restaureeritavaid hoo
neid on nimekirjas 25, nende hul- 
gais kõik kesklinnas asuvad ülikooli 
vanad majad, ülikooli teadlaste 
memoriaali kavandi ja skulptuuri
lise lahenduse saamiseks Toome
mäel ."kuulutatakse välja loomingu
line konkurss. Alanud õppeaastal 
läheb aga veel käiku uus Soome

päritoluga kahe halli ja  olmehoo- 
nega monteeritav spordikompleks

Kõik need ettevõtmised teenivad 
üht sügavat mõtet — arendada je 
tä iustada  ülikooli põhitegevust, &. o. 
õppeprotsessi, mille käigus kasvab 
ja kujuneb tänapäeva nõuetele v a s 
tava kvalifikatsiooni ja  aktiivse ko
ri anikupositsiooniga noor.

4. Tänavu võetakse vastu 1165 
üliõpilast. Ees on viis-kuus pinge
list kõrgkooliaastat. Mida soovite 
esmakursuslaste^, et nad nende 
aastate järel võiksid ülikoolist lah
kuda mitte ainult diplomi omani
kuna, vaid sügavate teadmiste ja 
organiseerimisvõimetega, erudeeri
tud Inimesena?

On väga tähtis, et verivärsked 
üliõpilased lülituksid kiiresti kõrg- 
kooliellu, mõistaksid, et õppimine 
ülikoolis pole mitte nende isiklik 
asi, vaid erakordselt tähtis  ü lesan
ne oma kodumaa ja rahva ees. Tõe
line inimene vastutab ise selle eest, 
et temast kujuneks mitte ainult hea 
spetsialist, vaid ka aus kodanik ja 
loov isiksus.

Kõrgkooli põhiülesanded on ka 
uuel viisaastakul õppetöö paran da
mine, õppeprotsessi täiustamine, 
teadustegevuse tulemuslikkuse suu
rendamine, ülikooli materiaalse 
baasi kompleksne väljaarendamine. 
Nende mahukate ülesannete tä itm i
ne oleneb nii kogu kollektiivi kui 
ka iga selle liikme isiklikust p a 
nusest. Soovin selleks kõigile jõu 
du ja edu ning õnnitlen uue õppe
aasta  puhul!

J ü A g X s if a r  o n  
Üanni In d re

Pedagoogika kateeder pühitseb 
oma kolleegi juubelit. Juubilariks 
on vanemõpetaja Kanni Indre, kel
lel täi tus hiljuti ka teine juubel — 
25 aastat pidevat tööd ülikoolis.

Sotsiaalpsühholoogiast teame, et 
inimesel võib olla mitmesuguseid 
rolle. Inimest hindamegi ju selle 
järgi,  milised on ta  rollid ja kui
das ta neid täidab. Millised on ol
nud Kanni Indre rollid?

Mõistagi pedagoogika õppejõud, 
erikursuste lugeja. Ülikooli peda
googilise praktika nõudlik ja  p r in t
sipiaalne juhendaja, ühtlasi ülikoo
li metoodikanõukogu aseesimees.

Uurija, kes on tunduvat mõju 
avaldanud kooliküpsuse probleemi 
lahendamisele meie vabariigis, kel
le töö tulemusi on arvestatud a lg
klasside programmide koostamisel 
ja nullklasside ning lasteaia kooli
eelikute töö korraldamisel, kes ise 
on mitmesuguseid programme ja 
juhendeid koostanud.

Aastatel 1964— 1966 ülikooli 
ametiühingukomitee esimees ja 
parteikomitee liige.

Lektor, keda tunevad vist küll 
kõik vabariigi õpetajad, eriti aga 
algklasside omad ja k lassijuhata
jad, kellele ta  loendamatutel V aba
riikliku Õpetajate Täiendusinstituu
di ja muudel kursustel on lugenud.

Tartu  Pedagoogika Rahvaüli
kooli üks asutajaid ja üliviljakas 
pedagoogilis te ideede propageerija, 
ühtlasi aga ka ühingu «Teadus» 
aktivist.

Ühiskondlikus töös on rolle seda
võrd palju olnud, et läheks pikale 
neid üles lugeda.. Nende seas on 
praegu pedagoogika kateedri par- 
teigrupi organisaatori töö.

Psühholoogia ja pedagoogika 
õpetaja Tartu 1. keskkoolis, ühtlasi 
vastava keskkooliõpiku autor.

Ema ja nüüd üürikest aega ka 
vanaema.

Hea ja elurõõmus kolleeg, üks 
neid, kes kollektiivi liidavad.

Ja  mis kõige olulisem — kõiki 
neid rolle täidab Kanni Indre häs
ti. Kõigi tööde ja tegude tubliks 
jätkamiseks soovib kateeder palju 
õnne ja edu.

Kolleegide nimel 
INGE UNT

Le© P ii SO
Leo Päi, ars titeaduskonna hos- 

pitaalsisehaiguste kateedri ju h a ta 
ja, professor, ENSV teeneline arst, 
sai 8. juulil 60-aastaseks. Juubilar 
on sündinud Tallinnas teenistujate 
perekonnas. P äras t  keskhariduse 
omandamist astus ta Tartu ülikoo
li, sõja tõttu tuli õpingutesse lünk. 
1941— 1945 töötas L. Päi NSV Lii
du tagalas  velskrina. Lõpetanud 
1950. aastal TRÜ arstiteaduskonna, 
suunati ta  Tartu kliinilise haigla 
peaarsti kohale. 1952— 1955 oli ta 
aspirantuuris Leningradi i Medit- 
siiniinstituudis. 1955. aastal ka it
ses kandidaadiväitekirja «Vereval
kude fraktsioonide vahekorra muu
tustest krupoosse pneumoonia pu
hul». Alates 1955. aastast töötab 
L. Päi TRÜ hospitaalsisehaiguste 
kateedris, alul assistendina, siis 
dotsendina ja 1970. aastast profes
sorina. Kateedrit juhatab ta juba 
1957. aastast.  1968. aastal valmis 
doktoriväitekiri «Mõningaid reuma 
ja mittespetsiifilise infektsioosse 
polüartriidi immunopatoloogia kü
simusi», mis oli esimene kliinilis- 
immunoioogiline uurimus reumato- 
loogias Nõukogude Liidus. L. Päi 
teaduslik töö jätkub samas suunas. 
Tema sulest on ilmunud üle 100 
teadusliku artikli. Arendades klii- 
nilis-immunoloogilist suunda reu- 
matoloogias ning olles üks immu- 
nosupressiivse ja immunomodula- 
tiivse ravi arendaja, on tema tööd 
saanud kodumaise ja rahvusvahe
lise tunnustuse. L. Päi on NSVL 
Meditsiiniteaduste Akadeemia reu- 
matoloogia probleemkomisjoni lii
ge, NSVL Terapeutide Teadusliku 
Seltsi juhatuse ja NSVL Reumato- 
loogide Teadusliku Seltsi juhatuse

liige, Euroopa Antireumaatil ise 
Liiga komitee liige, ENSV Tervis
hoiuministeeriumi reuma ja liiges- 
haiguste probleemkomisjoni esi
mees.

L. Päid tunneme kui head peda
googi ja arsti. Oma teoreetilisi ja 
praktilisi kogemusi on ta jaganud  
rohkem kui tuhandele üliõpilasele. 
L. Päi initsiatiivil loodi kateedri 
baasil süsteemsete sidekoe haigus
te uurimise ja ravi keskus, kuhu 
suunatakse haigeid kogu vabarii
gist.

Soovime L. Päile jaksu teadusli
ke probleemide lahendamisel ning 
energiat tema viljakas pedagoogi
lises ja  praktil ises töös.

Kolleegid

Rektori käskkiri
Eduka teadusliku töö ja viljaka 

pedagoogilise tegevuse eest auta
sustati rahvamajandusharude öko
noomika kateedri professor-konsul- 
tanti KARL-FELIKS SAUKSI te
ma 65. sünnipäeval rektori aukir
jaga.

Ka analüütilise keemia kateedri 
nooremteadur LUDMILLA GREH- 
HOVA pälvis rektori tänukirja ko
husetundliku töö eest ja seoses 50. 
juubeliga.

Kauaaegse eeskujuliku töö eest 
ja 70. sünnipäeva puhul pälvis fü
sioloogia kateedri vanempreparaa
tor SALME MUTTI К rektori au
kirja. Rektori aukirja sai 50. sün
nipäeva puhul ka analüütilise kee
mia kateedri assistent ELLEN PE- 
DAK.

Rektori tänu osaliseks said veel 
mitmed juubilarid: õppe- ja spor
dibaaside meister KARL NURSI 
70., ehitusjaoskonna müürsepp 
HARALD TEEVEER 60., õppetöö
koja insener VELLO SÄREV ja 
ehitusjaoskonna tisler LEONHARD 
TAMME 50. sünnipäeva puhul.

Esmakursuslane, 
võta end 

komsomoliarvele
ELKNÜ TRÜ komitee ootab Sind 

arvestussektorisse komsomoliarvele 
võtma igal tööpäeval kell 10—17 
TRU peahoones (vasaktiib, II kor
rus, tuba 208).

Selleks et end ülikoolis komso
moliarvele võtta, on tarvis tuua 
meile oma arvestuskaart, mille saa
te endise töö- või õppimiskohajärg- 
sest komsomoli linna- või rajooni
komiteest. Kui Sa aga tänaseks 
pole jõudnud oma arvestuskaarti 
linna/rajoonikomiteest välja võtta, 
siis tule ja võta end ajutisele ar
vele, s. t. tule ütle täpselt, kus Sa 
enne ülikooli astumist komsomoli- 
arvel olid, ning ülikooli komsomoli
komitee nõuab Su arvestuskaardi 
välja kirja teel. Ära unusta ka kom- 
somolipiietit kaasa võtta.

ELKNÜ TRÜ komitee

Uusi väitekirju
Läinud õppeaasta lõpul kaitses 

meie ülikooli erialanõukogude ees 
oma kandidaadiväitekirja lihastalit- 
luse aluste probleemlabori vanem
teadur RAIVO MASSO («Glüko- 
kortikoidide osa müokardi adap
tatsiooni regulatsioonil ja müokar
di resistentsus taastumlsperioodil», 
juhendaja prof. Paavo Kõrge ja 
teine oponentidest prof. Ado Truu
põld). Analüütilise keemia kateedri 
assistendi ELLEN PEDAKU kan
didaaditöö teema oli «Luminest- 
sentstsentrite füsiko-keemilisest 
loomusest vase ja hõbedaga akti
veeritud kaltsium-, strontsium- ja 
baariumsulfiidis» (juh. dots. M.-L. 
Allsalu, konsultant füüsika-mate- 
maatikadoktor prof. T. Luštšik).

Eesti ajalugu käsitleti kahes dis
sertatsioonis: TRÜ teadussekretäri 
MILVI REINFELDTI teema oli 
«TRÜ osa teaduslik-pedagoogUise 
kaadri ettevalmistamisel 1944— 
1975» (juh. prof. Karl Siilivask, 
üks oponente prof. H. Moosberg), 
NSV Liidu ajaloo kateedri vanem

õ p eta ja l ТПТ ROSENBERGIL
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«Maaproletariaadi kujunemisest 
Eestis (M öisatöölised Lõuna-Eestis 
XIX saj. algusest kuni XX sajandi 
alguseni* juh. ajalookandidaat 
Artur Vassar). Kaks viimast 
dissertanti tunnistati ajaloo-, R. 
Masso bioloogia- ja E. Pedak kee- 
miakandidaadikraadi vääriliseks, 
õppeaasta jooksul kaitsti ülikooli 
erialanõukogudes kokku 33 kandi
daaditööd.

ENSV TA Keemiainstituudi nõu
kogus kaitses kandidaadiväitekirja 
«Struktuuri- ja pH-efektid koliines- 
teraaši reaktsioonides» biokeemia 
kateedri assistent ÜLO LANGEL 
(juh. prof, V. Palm ja vanemõpe
taja J. Järve). Tema saab keemia- 
kandidaadiks.

Dots. A. Paltser! juhendamisel 
valmis kriminaalõiguse ja -protses
si kateedri vanemõpetaja JAAN 
SOOTAKJ uurimus «Abikaasade 
konfliktide pinnalt toimepandud ku
riteod». Üleliidulise Juriidilise 
Kaugõppeinstituudi erialanõukogu 
tunnistas selle kandidaaditöö nõue
tele vastavaks.

-  m



ŠfCõrgtiooli kõnepruugist

Jätkame igasügisest esmakursuslaste 
rubriiki. Esmalt pakume kõrgkoollõhu 
sissehingamiseks dots. H. Palametsa 
mullu selles lehes ilmunud kirjutise. 
Niisiis, ülikool ei ole lihtsalt harilik 
kool, ta on ikkagi akadeemiline asu- 
4us. Siin on kisssi asemel kursus 
ja klassijuhataja asemel kursusehool- 
daja. Oma soov on lehelgi: just kur
susejuhendaja tutvustada peaksid 

jääma kohaltihendid tunniplaanis, üli- 
koolihoonete paiknemine, titikoolHa- 
vad.

Koolil on oma terminoloogia ja  
kõnepruuk, ülikoolil oma. Viimastel 
aastatel on täheldatud kooli kõne
pruugi püsimist nooremate kursuste  
üliõpilaste keeles. Selle asemel, et 
öelda: «Ma lähen ülikooli loengule» 
öeldakse: «Ma lähen kooli tundi». 
Kõrgkoolile omaseid termineid ja 
ametinimetusi kasutatakse sageli 
väära l t  või hoidutakse hoopiski 
nende pruukimisest. Keegi ei olevat 
nende võõraste sõnade tähendust 
nagu  kord ja kohus selgitanud.

Järgnevad  read akadeemilisest 
kõnepruugist vaevalt et olukorda 
põhjalikumalt muudavad. Mõningat 
tulu peaks aga nendest siiski tõus
ma.

Kaua aega oli ülikoolide õppe-ja  
asjaajamise keeleks keskaegne la 
dina keel. Ülikool kujutas endast 
teadmiste jagamise ja  omandamise 
tsunfti n ing  kandis ka vastavat n i
metust: universitas m agistrorum  et 
scholarium  — s. t. õpetajate ja  õpi
laste ühtekuuluvus. Selle pika n i
metuse tagumise poole on aeg m a

ha nühiknud, universiteet ülikooli 
tähenduses elab paljudes keeltes 
ikka veel edasi. Tänapäevalgi on 
universiteet ühtekuuluvus — erine
valt ühe teaduse õpetamisega tege
levatest insti tuutidest ühendab uni
versiteet paljusid erinevaid teadus
harusid, uurib ja  Õpetab neid. Hel
litavalt nimetatakse ülikoole (aga 
ka teisi kõrgkoole) toitev ema ehk 
ladina keeles alm a mater. A lm a  
m ater Tartuensis kõlaks tõlkes 
Tartu toitev ema, tähendab aga 
Tartus  juba sajandeid tarkust ja 
haridust jaganud  suurkooli.

Keskajal nimetati üliõpilast stu- 
diosus, s. t. hoolsalt õppija, millegi 
poole püüdleja. Sellest on tulnud 
paljudes keeltes kasutatav  student 
ja meie m ugandus — tudeng.

Üliõpilaseks vastuvõetud noor 
inimene kantakse üliõpilaste nime
kirja ehk matriklisse. Vastavat pi
dulikku toimingut nimetatakse im
matrikuleerimiseks. Ülikooliperre 
kuulumise tõendina antakse üliõpi
lasele üliõpilaspilet, mis kujutab en
dast väljavõtet matriklist ja mida 
seepärast nimetatakse samuti m a t
rikliks. Igal matriklil on oma num 
ber, mille kaks esimest kohta mär
givad lühendatud kujul ülikooli 
vastuvõtmise aastat,  kolm viimast 
aga, mitmendana antud isik sel 
aastal ülikooli hingekirja võeti 
(näiteks 79 462 ütleb teadjale ini
mesele kohe, et esitatud matrikli 
omanik aktus ülikooli 1979. aastal 
ja  ta võeti vastu 462. üliõpilasena 
sel aastal) .

Ülikooli esimene mees kannab 
rektori ehk ladina keelest tõlgituna 
juhi, juhtija, nime. Meie ülikoolis 
abistavad rektorit 4 prorektorit — 
kaks õppeprorektorit, teadusprorek
tor ja haldusprorektor.  Koos oma 
lähemate abilistega moodustavad 
nad rektoraadi. Rektoraat asub pea
hoone keemiahoonepoolses tiivas, 
teisel korrusel. Samas on ka õppe- 
osakond, mis tegeleb otseselt õppe
töö korraldamisega kogu ülikooli 
ulatuses.

Ladina keelest on võetud ka m it

med õppejõudude ametinimetused. 
Professor (=* avalik õpetaja) on 
üldreeglina teaduste doktor, kes 
õpetab oma eriala kõrgkoolis. Eriala 
õpetaval teaduste kandidaadil on 
tavaliselt dotsendi kutse (docens =  
õpetav). Praktiliste ainete õpetajat 
nimetatakse mõnikord ka lektoriks 
(lector =  lugeja). Kohta, kuhu õp
pejõud kogunevad ülikoolis peahoo
nes loengute vaheaegadel, tuntakse 
lektooriumi nime all, mõnes osas 
meenutab see ruum keskkooli õpe
tajate  tuba, aga  ainult mõnes osas.

Vanasti anti professorile õpeta
miseks eriline iste, õppetool ehk ka
teeder. Tänapäeval mõistame ka
teedri all mitte mööblieset, vaid 
mingit kitsamat teadusharu õpeta
vate  ja  uurivate teadlaste kollek
tiivi. P raegu  on Tartu Riiklikus ü l i 
koolis 81 kateedrit, neist 6 üleüli- 
koolilist, mis õpetavad kõigi või 
enamiku teaduskondade üliõpilasi. 
Ülejäänud 75 kateedrit koonduvad 
9 teaduskonnaks ehk fakulteediks. 
See sõna on tulnud ladinakeelsest 
facultas, mille all mõisteti võimet 
mingit teadusala asjatundlikul t a 
semel õpetada.

Fakulteedi eesotsas seisab de
kaan. Ladina keeles tähistati selle 
sõnaga kas kümnikku või kümne 
mehe pealikut Rooma sõjaväes. De
kaani abilised, asedekaanid kann a
vad prodekaani nime.

Ka eksam tuleneb vanade room
laste keelest, kus sõna exam en  t ä 
hendas uurimist või katsumist. Ja  
eks eksamil uurigi professor stu- 
dendi teadmisi, et siis õige ja õig 
lane hinne välja panna. Kui õppe 
jõud lihtsalt vestleb üliõpilasega 
teadmiste väljaselgitamise eesmär
gil, siis nimetatakse seda kollokviu
miks. Sel juhul veel hinnet ei pan 
da. On eksamid j*a arvestused kor
ras, siis võib studiosus  loota ka t a 
su stipendiumi näol, mis ladina 
keeles tähendabki tasu.

Ja  olekski nagu kõik oluline öel
dud sellest, mis käib keskajast 
meieni jõudnud kõrgkooli kõne
pruugi kohta.

HILLAR PALAMETS

Taas kogunes augusti algul Tar
tusse ärkav ja märkav osa kesk
koolide vilis tlaskonnast. Seoses lõp
penud olümpiaregati maiste küsi
mustega on tänavused kõrgkoolide 
sisseastumiseksamid iseäralikud: 
Tallinnas võeti avaldusi vastu veel 
sellal kui Tartus juba eksamid lõp
pemas, seetõttu oodati (loe: karde
ti) ülikoolis hea õnne peale tuli
jate arvel suurt katsetajate  voolu. 
Ent konkurslasi kogunes mullusest 
poolteistsada vähem — 1039 kohale 
pretendeerisid 1934 kandidaati. 116 
edukalt lõpetanud nullkursuslast 
olid endile kohad juba kindlusta
nud. Endiselt osutus populaarsei
maks kaubandus (konkursiarv kau
batundmises 3,82, kaubandusöko- 
noomikas 4,06 — leidus neidki, ke
da taoline pinge peletas ja aval
duste vastuvõtmise viimasel päeval 
leidsid mitmed endas uue ku tsu
muse). Kuid pärast kolmandat ek
samit langes kaubandustöötajaks 
pürgijate keskmine konkursi arv 
üsna keskmiseks, vastavalt 1,44 ja 
2,04.

Eksamite ajal võis vastuvõtuko
misjoni tööd võrrelda pressikesku
sega: pidevad telefonikõned, kirja
vahetus, jutulesoovijad. Kõige k ä 
rarikkam oli ilmselt ars titeaduskon
na laudkonnas. Arstiteaduskonda 
oli enam soovijaid ka meie kodu
maa erinevaist paigust.  Tuldi ka 
perekonniti, et eksameil hubasem.

Konkursil, teadagi, h innaalan
dust ei tunta. Vastuvõtukomisjoni 
ülesandeks on iga eksami järel 
kandidaate lahterdades arvet pida
da. Kuid asjaosalised ühendusid ka 
ise: kes võisid sõlmida käed tule

vaseks tudengisõpruseks, kes ven
nastusid menurlaulu «Viis viimast» 
saatel. Ilmselt nende viimaste poolt 
märgistati  filoloogide ühiselamus 
komandandi puhkusejärgset esimest 
tööpäeva vahtkustutite  joaga  . . .

Filoloogia oli ainus teaduskond, 
kes m ääras  juba vastuvõtukomisjo
nis kindlaks ühiselamukohad. Nii 
saadeti koos immatrikuleerimistea- 
tega ka ühiselamutoa number. Ome
ti ei suudeta kohtade vähesuse tõ t
tu fi loloogiateaduskonnas m aju
tada  45 esmakursuslast, ühiseja- 
muta jäävad ka paarkümmend üli
õpilast vanematelt kursustelt.  Koh
tade määramisel lähtuti eelkõige 
perekonna majanduslikust olukor
rast,  elukoha kaugusest Tartust, 
kogutud eksamipallide arvust.

Enne kui lõplikud nimekirjad üles 
riputati, tuli komisjonil taluda hui
ga meelehärmi. Üks ars titeadus
konda kandideeriv Saarem aa neiu 
põrus teisel eksamil läbi, kuid ko 
dustele nimetas saadud eksamipal
lide koguarvuks 21 (raviosakonnas 
läks kaalumisele 20,5 palli). J ä r g 
nes ema murelik telefonikõne, Tartu 
onu külaskäik komisjoni. Tõde sea
ti jalule, ent kui palju liigset nä r
vikulu . . .

Möödunud nädala lõpp polnud 
vastuvõtukomisjonile vähem pinge
line. Lähenev 1. september vaig is
tas  eemalejääjate  kirgesid päevase 
osakonna ümber, kuid veel tuli v a s 
ta ta  rohketele järelepärimistele, t ih 
ti kuulda mõttetut halinat. M ate
maatikute lisakonkursiga lõpeta
takse töö s tatsionaariga, kaugõppi
ja te  avaldusi võeti vastu 31. au
gustini.

AIMAR JUGASTE

T O L K E V Õ I S T L U S  1981
järjekorras üheteistkümnes, toimub tavalistel tingimustel. Tõlge (n o
vell, terviklik katkend romaanist, kokku 5—10 kaheintervallilist masi- 
nakirjalehekülge, või vähemalt kaks luuletust samalt autorilt) tuleb 
koos originaaltekstiga esitada vähemalt kolmes eksemplaris; tõlkida 
võib mis tahes keelest; osaleda võivad kõik, kes 1980. aasta kevadel 
olid või sügisel saavad TRÜ üliõpilasteks (ka kaugõppes); tõõ ei tohi 
olla varem trükis ilmunud; käsikiri tuleb varustada märgusõnaga, lisa
des suletud ümbriku, mis sisaldab tõlkija nime, teaduskonna, kursuse 
ja elukoha, ning tuua hiljemalt 10. veebruariks 1981 ajalehe «TRÜ» 
toimetusse.

BOTAANIKAAED
peitub müüride vahele. Otsime sealt 
ilu ja vaikust. Seda ta pakub. Imet
ledes ei oska me õieti aimatagi 
hoolt j a  vaeva, mis ilu (ja mitte 
ainult ilu) tarbeks tehtud. Mida a r 
vab botaanikaaia suvest selle 
direktor HIIE KIMMEL?

«Suvi on meil puhtalt töösuvi: 
kasvatame avamaataimi, jälgime 
nende arengut, teeme vaatlusi , 
kontrollime sissetulevaid seemneid. 
Seemneid oleme tänavu saanud hul
ga, ligi 1800 erinevat liiki paljude 
m aade botaanikaaedadest.

Suvekuudel käime oma lilledega 
näitustel. Panime neid välja P ä r 

nus, Türil, Tartus ja Leningradi 
oblasti Sestroretski rajoonis. P rae 
gu valime gladioole, astreid, lõvi- 
lõugu ja teisi lilli Tartu sügisnäi
tusele.

Tasapisi hakkasime palmihoone 
ees kasvavaid ühe- ja  kaheaasta
seid taimi Soinaste tänava baas- 
aeda üle viima. 1. jaanuariks pea
me platsi palmihoone ehitajaile üle 
andma.»

Uuest palmihoonest on kõneldud 
juba tükk aega. Projekt on olemas, 
see telliti «Eesti Maaehitusprojekti» 
projekteerijail!. Ehitamine aga tu 
leb küllaltki keeruline. Et palme

pole võimalik v anas t  kohast ära 
viia, ehitatakse uus hoone vana 
ümber. See tuleb praegusest laiem 
ja kolm korda kõrgem. Botaanika
aia põhihooned moodustavad pika 
ühtlase rea, uue palmihoonega see 
tasakaal rikutakse. Niisamasugust 
või teist sobivat ehitist oleks vaja 
ka teisele poole otsa, mitte ainult 
silmailuks. «Subtroopilistel taime
del on samuti nagu palmidel kitsas 
ja pime. Rekonstrueerida tuleks tei
sedki taimemajad.»

Eelmisel nädalal tuli direktor 
Moskvast paarikümne roosisordi 
silmastamismaterjaliga. Suvel käidi 
ka Karjalas. Koos Üleliidulise Ra
vimtaimede Instituudi Botaanika
aia töötajatega toodi sealt põhja

poolse vööndi taimi. Ulatuslik on 
seemnevahetus. Katalooge vaheta
takse enam kui 500-botaanikaaiaga. 
Kevadtalvel võivat post tuua päe
vas koguni paarkümmend kataloo
gi. «Millised on viimase aja taime- 
haruldused?»
. Hiie Kimmel nimetab siin ges- 
neerialiste sugukonna esindajaid. 
Neil olevat väga  huvitavad kirjud 
õied. «Ajatuskappides kasvavad 
meil praegu hästi ženženni noored 
istikud. Oleme saanud viimasel ajal 
ka huvitavaid palmi ja kaktuse lii
ke. Kaktuste poolest on meie bo
taanikaaed üsna tuntud.»

Suvised tööd lähevad üle süg i
sesteks, juba kogutakse seemneid ja 
tehakse sügisesi istutusi. Septembris

tulevad appi bioloogia-geograafia- 
teaduskonna tudengid. Juulis-augus- 
tis on suur abi suvemalevlastest,  kes 
istutavad, rohivad ja kastavad. 
«Ilma nendeta ei suudaks me aeda 
ja parki korras hoida,» arvab di
rektor.

Tuleval suvel näeme tellinguis 
palmihoonet. Et ehitajad materjali 
ja  masinatega juurde pääseksid, 
tuleb osa aiaesist müüri maha lõh
kuda. Külastajad hakkavad käima 
rosaariumipoolsest väravast. Hiie 
Kimmelil põhjust muretsemiseks 
piisab. Ehitada tuleb ju taimede 
sees ja ümber. Valmis peab uus 
palmihoone saama ülikooli juubeli 
ajaks.

VARJE SOOTAK

M ä rk m e id  A. H. T a m m s a a re  õ p in g u is i 
õ ig u ste a d u sk o n n a s

Inimese teeb 
suureks või väikeseks 
tema tahe.

Fr. Schiller

25. august 1907—25. aprill 1911 
(vkj.). Need on piirdaatumid, mil
le sisse mahuvad A. H. Tammsaare 
õpinguaastad  Tartu  (Jurjevi) üli
kooli õigusteaduskonnas.

25. augustil esitas Tammsaare 
ülikooli rektorile avalduse palvega 
ta vastu võtta õigusteaduskonna 
vabakuulajaks, 1. veebruarist 1908 
sai ta täieõiguslikuks õ igusteadus
konna üliõpilaseks ja talle anti 
matrikkel nr. 22337. 25. aprillil
1911, olles haigestunud tuberkuloo
si, esitas ta avalduse, milles teatas, 
et haiguse tõttu pole võimeline lõ
pueksameid sooritama. Selleks 
ajaks oli juba sooritatud üks riigi- 
(lõpu)eksam ning ülikooli lõpeta
misest ja diplomist lahutas 1,5 
kuud, mille jooksul oli vaja soori
tada veel neli eksamit.

Ülikooliaastad olid täis enese
täiendamist ja  tööd valitud teadus
konnas, loengute kuulamist huvita
vates ainetes, keelteõpinguid 
(prantsuse, inglise) ja tohutut lu
gemist. See oli aeg, mis pani aluse 
tema kõrgloomingule.

õppimissoovi väljendab Tam m 
saare tabavalt oma kir jas Lucie 
Martnale: «Ja nõnda vabalt saan 
ma kolm-neli aastat elada. Talvel 
ülikoolis, suvel maal, metsas. Ene
se  heaks olen ma tänini väga vähe

teinud; s .o . ma pole midagi õppi
nud ega lugenud, mille järele jä- 
nunen. Aga ma jänunen nii palju 
järele! Kas ma seda janu iialgi 
kustu tada jõuan?» (1. november 
1908). Soov õppida oli tõesti suur 
ja  tõsine, sest oli ju Tammsaare 
ülikooli astudes juba 29-aastane.

Tammsaare üliõpilasaastail nägi 
õppeplaan ette 17 kohustuslikku ai
net, mis tuli omandada 8 poolaasta 
jooksul:
1. õ igu se  entsüklopeedia.
2. Venemaa õiguse ajalugu.
3. Rooma õiguse ajalugu.
4. Poliitiline ökonoomia.
5. Riigiõigus.
6. Rooma õiguse dogma.
7. Õigusfilosoofia ajalugu.
8. Statistika.
9. Tsiviilõigus.
10. Tsiviilprotsess.
11. Kriminaalõigus.
12. Finantsõigus.
13. Polltseiõigus.
14. Kirikuõigus.

15. Kriminaalprotsess.
16. Rahvusvaheline õigus.
17. Kaubandusõfgus.

Kohalike Balti kubermangude eraoigtis 
ei olnud sel aial enam kohustuslikuks 
õppeaineks, kuid Tammsaare kuulas ja 
sooritas ka selle eksami. *.

õigusteaduskond oli ainuke, kus 
rakendati ülikoolide põhikirja nõuet, 
mille alusel tuli sooritada ka riigi
eksamid selleks eraldi moodustatud 
komisjonides. Nendeks aineteks 
olid:

1. Tsiviilõigus.
B 2. Tsiviilprotsess.

3. Kriminaalprotsss.

4. Rahvusvaheline õigus.
5. Kaubandusõigus.
Juba õppima asudes teadis 

Tammsaare, et ainult osa aineid 
valitud teaduskonnas teda huvita
vad. Oma kir jas Lucie Martnale 21. 
detsembril 1907 kirjutas ta: 
« . . .N ü ü d  võin ma tööle hakata ja  
nimelt seda tegema, mis mind hu
vitab ja  mille järele janunen. Ek
samid saavad muidugi igal pool
aastal paar kuud oma heaks nõud
ma, kuid ka nende seas on asju, 
mis mind väga huvitab, näituseks 
politika ökonoomia.»

Väga intensiivseks tööperioodiks 
oli Tammsaarel 1908. aasta  lõpp ja 
järgmise algus, millal ta kolme kuu 
jooksul sooritas 8 eksamit (üldse 
sooritas ta 13 eksamit ja ühe ri igi
eksami — tsiviilõigusest).

Meieni on säilinud Tammsaare 
3 eksami üksikasjalikud kir jeldu
sed, mis annavad omamoodi pildi 
ka eksamite sooritamisest üldse. 
Tammsaarele enam meeldinud ai
neteks õigusteaduskonnas olid 
Rooma õiguse ajalugu, õigusfilo
soofia ajalugu ja poliitiline öko
noomia.

Huvi majandusküsimuste vastu 
pärines juba ajakirjanikupõivest. 
Tammsaare valmistus poliitilise 
ökonoomia eksamiks väga põhjali
kult. Ta oli otsustanud selle soori
tada koos statistika eksamiga, prof. 
Aleksander Miklaševskile. Peale 
loengute ja kavas ettenähtud r a a 

matute luges ta nende ainete kohta 
rohkesti ka muud kir jandust, see
juures palju laiemalt kui üliõpilas
telt tavaliselt nõuti. Eksamil tah t
nud professor teda kohe pärast 
paari küsimuse esitamist läbi ku
kutada ja soovitanud tulla teine 
kord. Tammsaare vastanud: «Küsi
ge mind veel, sest ma olen tõesti 
õppinud.» Professor andnud järele, 
kuid hakanud nüüd sõna otseses 
mõttes «pinnima». Rohkem kui 
tunniajalise küsimise järel oli siis
ki selge, et Tammsaare teab hästi.
Mõlema aine eest sai ta kõrgeima 
hinde.

Teine põhjalik eksamikirjeldus on 
Tammsaaret vähe huvitanud õppe
ainest — kirikuõigusest. Kirjeldus 
pärineb A. L o o r i n g u l t :  «Oma
pärane õppejõud oli kirikuõiguse 
lugeja M. E. Krasnožen, peale 
kõige muu oli ta  veel suur joodik.
Aine oli igav ja seda ei viitsitud 
kuulata. Oli Tammsaarelegi teada, 
kuidas seda eksamit õiendada. E n 
ne eksamile minekut istuti mõned 
korrad loengul otse tema nina all, 
sest ta pani loengutele suurt rõh
ku. Kui arvati, et ta  veel ei olnud 
märganud, siis mindi peale loengut 
temalt küsima, et hea professor 
mina -sellest ja  sellest ei saanud eksami 1909 aasta ;ЯЯп..яг1ч
aru. Ning kui ta juba tundis, et h in d e k s^ ra h u ld av a»
olid olnud kuulaja,  siis oli eksami " '
õiendamine minuti töö, ainet pol
nud siis vaja õppida ega teada.
Tammsaare sooritas kirikuõiguse PEETER JÄRVELAID

A. M1KLASEVSK»

(Järgneb)



Suur suvi saab läbi. Puhkust, tööd, reise jäävad meenutama Teise! pildil võib ära tunda ülikooli klubi. Seal olid ametis
pildid. Ülikooli geograafid tunnevad esimesel fotol kindlasti ära suvemalevlased.
füüsilise geograafia kateedri töötaja Ilja Kala. Tema tutvustas Kolmandale pildile jäi rahvaluuleprofessor Eduard Laugaste
Looduskaitse Seltsi ja looduskaitseringi sellesuvisel Paganamaa oma üliõpilastega. Värska lauluväljakule tõi ekspedltsioonilisi
matkal Haanja kandi mägesid. Matkast kirjutame pikemalt setu leelopäev.
mõnes järgmises lehenumbris. VARJE SOOTAKI, AHTf TUBINA ja ELMAR RÜÜTLI fotod
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Mälestused ja mõtted jäävad

Raske on valida  olüm piahetkede  
hulgast seda ainukest. K indlasti ei 
ole eestlast, kellele . Jaak Uudmete 
kuldm edal polnuks m itte  ainult ela
m useks, vaid ka tasuks kõikide te
leri ees is tu tud  (ja  m itte  üheväär
selt huvitava te) tundide eest. Tõe
liseks olüm piaelam useks võib luge
da ka soom laste Kaarlo M aanitika  
ja  Lasse Vireni võ itlust m ustade  
m eestega 10 000 meetris, sam uti 
korvpalliturniiri.

O meti nim etaksin oma olüm pia- 
elam usena, selle ainsana, hoopis 
m uud  — nim elt E esti ajakirjanike, 
eriti raadiomeeste tõhusat tööd. I l
ma Gunnar Hololei, Tiit Räägu, 
Tiit Karuksi jt. operatiivsete, asja
like ja kuulajast lugupidavate kom 
m entaarideta ei oleks ehk ükski 
ülalnim etatud olüm piahetkedest tõe
liseks spordielam useks saanud.

Olümpia on läbi, olümpia on 
jäänud! Jäänud  meeltesse, mõtteis
se, säilinud tegudeski. Tema külge
tõmme ja  mõjud on aga ehk suure
madki, kui sõnul seda väljendada 
suudame. Ja ikka seda tehakse. 
Aga ilmselt polegi selles midagi^ 
paha. Emotsioon ja tunne vajavad 
väljendust, vajavad seda eriti siis, 
kui on saanud mõjutust milleltki 
suurelt. V ana tõde, et olümpiapisik 
hakkab m ängude ajal külge neile
gi, kel muidu spordiga (ka tele- 
spordiga) suurt pis tmist pole. 
Rääkimata siis tõelistest huvilistest. 
Ja eks katsugi kiretuks n ing üks
kõikseks jääda  piirpingutuste ja 
pingete taustal! Seetõttu pole 
imeks panna kommentaatorite vai
mustusest kantud lugusid. S taadio
nil, ujulas, trekil või maadlusmatil

toimunu on sellele aiuseks. Võist
lust vastasega  ja inimese võitlust 
iseendaga nähes tulebki tahtmine 
see sõnavormi valada. V ajutada sel
lega ka endasse jä lg  toimunust.  Ja  
polegi vist eriti oluline kuidas si
nusse tuleb olümpia. Kas otse staa- 
dionikatlast või siis hoopis kodus 
televiisorist või raadiost.  Olümpia 
eredus annab osasaamise rõõmu nii 
ühele kui teisele. Selle tõestuseks 
ka loo alguses toodud olümpiamul- 
jed jurist Jaan  Sootakilt. Moskva 
olümpiamängud väärivad meelespi
damist. Oli rekordeid, oli võistlust 
ja  ehk veel midagi.  «See midagi» 
annabki sündmusele selle päris 
võlu. Allpool killukesi ja meenutusi 
XXII olümpiamängudelt.

Meie ülikooli sportlastel jäi just 
seekord, kodustel mängudel 
käimata. Aga TRÜ siiski 

esindatud oli. Võistkondade saa t ja 
te ja  tõlkidega nii Moskvas kui ka 
muidugi purjeregatil Tallinnas. 
Olümpiapäevad olid neile pingeli
sed, aga olümpiamängudel osaleja 
tunne tuli tasuks. Aga siit ka p a 
radoks: kuigi oldi lausa olümpia 
sees, jäid need kõige huvitavamad 
hetked m ängudest hoopiski kaem a
ta. Aeg kippus töö kõrvalt napiks 
jääma.

Olümpiamängude purjeregatt 
Tallinnas tõi osalenuile ela
muse. Mitte ainult purjeta- 

jaile. Ka neile, kes regati ajal kor
dagi merele ei saanud. Korduma
tut olümpiaregati hõngu sai nuu
sutada sadamaski. Purje ta ja te  kes
kendunud olek enne starti, sõidu 
võitjate väsinud, kuid üpriski ra 
hulolevad näod, alt läinud favorii
tide meelepaha. Ja  elamus oli olüm
piaregati lõpupäeval näha h ispaan
lase Alejandro Abascali ehedat 
võidurõõmu.

S ee, et olümpiamängud ei sei
sa koos üksnes spordivõist
lustest , sai selgeks nüüdki. 

Jutuajamised, mõni sõbralik sõna, 
kingi'tud märk, uued tuttavad. P a l 
ju on räägitud  olümpiamängude 
õhkkonnast, selle kordumatusest. 
Olümpiamängude kultuuriüritused

lõid sidemeid sellelgi pinnal, s a 
muti aitasid mõista võõrustajaid.

Kõige! Mis oli «kõige» Moskva 
mängudel? Vastuseid ja ar
vamusi on hulgi. Paljusid 

vapustas Vladimir Salnikovi m aa
ilmarekord 1500 m vabaujumises. 
Aga mõnikord on tu lemustest väär
tuslikum võitlus ja  eneseületamine. 
Eks seepärast jäid eredad mälestu
sed 10 000 m jooksust, kus suur 
soomlane Lasse Viren andis te is
tele jällegi lahingu. Tema teo suu
rust ei vähenda karvavõrdki 5. 
koht. Mitte sugugi vähem imetlust 
ei vääri võitja — etiooplane Miruts 
Yfter. Nüüdseks on ta  kahekordne 
olümpiakuld, Müncheni pfonks 
10 000 meetris ja neljakordne maa- 
ilmakarika võitja.

V ahest hämmastasid kõige roh
kem kergejõustiku hüppeala- 
de võimsad tulemused. Mee

nutagem: maailmarekordid teivas
hüppes ja meeste kõrgushüppes, 
maailma kõigi aegade teised tule
mused meeste ja naiste kaugus
hüppes. Tavaliselt on olümpiatiüp- 
pajaid aheldanud konkurents ja  tu 
lemused jäänud  keskpärasteks. Oli 
seekord tegu erilise häälestumisega 
võistlusteks? Aga toredat ja võim
sat pilti pakkusid need hüppevõist- 
lused küll. Tõid rõõmu meilegi. 
Jaak  Uudmäe oma kolmikhüppe 
kullaga.

A inulaadse m edalisaagiga tulid 
Moskva m ängudelt Eesti 
NSV sportlased. Kergejõus

tiklane Jaak Uudmäe kullaga, u ju
ja Ivar Stukolkin kulla ja pronk
siga, võrkpallur Viljar Loor kul
laga, purjetaja Nikolai Poljakov 
hõbedaga. On nüüd eesti sport tõe
poolest oma kõigi aegade tippsei- 
sus? Medalite jä rg i otsustades küll, 
aga pilk meie spordi tagam aadele  
nii rõõmustavat pilti ei anna.

Olümpiatuli on kustunud, mäles
tused ja mõtted mängudest  jäävad. 
Seetõttu jä tkame olümpiamuljete 
avaldamist veel ka lehe järgmistes 
numbrites.

RAIVO LOTT

Raamatukokku
Esmakursuslasel on kõigepealt 

tarvis end lugejaks vormistada 
teadusraamatukogu kojulaenutuses 
(Toomemäel, avatud kl. 10—20, 
laupäeval kl. 10— 15). Kaasa tuleb 
võtta üliõpilaspilet ja foto (3x4 
cm), õppekirjandust on suuremal 
hulgal õpperaamatukogu kojulae
nutuses (Tiigi 78, ayatud nagu 
teadusraamatukogu kojulaenutus). 
Kirjandust on võimalik kasutada

ka lugem issaalides. Teadus- ja 
õpperaamatukogu (V. Kingissepa 
15-a) ning ajaloo—filoloogiatea
duskonna raamatukogu (TRÜ pea
hoone) lugemissaalid on avatud 
kl. 8—22, laupäeval kl. 8—20, pü
hapäeval kl. 10— 17. Neist on üli
õpilaste seisukohalt kõige lihtsam  
õpperaamatukogu lugem issaal, kus 
on olemas kogu vajalik õppekirjan
dus. Peale nimetatud kohtade on 
veel õpperaamatukogu lugem issaa
li filiaal (Leningradi mnt. 27), 
ühiskonnateaduste raamatukogu

(Ülikooli 16, ruum 109), keemia
raamatukogu (V. Kingissepa 14/16, 
ruum 230), füüsikaraamatukogu 
(Tähe 4, ruum 113) ja majandus
raamatukogu (Nooruse 9, ruum 
312). Nendes leiduv kirjandus on 
mõeldud kohal kasutamiseks. Tea
dusraamatukogu laenutab raama
tuid üheks kuuks, õpperaamatuko
gu semestriks. Tähtaega on võima
lik pikendada. Õppeaasta lõpul tu
leb kõik raamatud tagastada.

LINDA VISBERG

Septembrialguse
näitusesaalidest

K unstnike M ajas on vaadata Tartu sõpruslinna Leninakani kahe 
kunstn iku , Vladimir M arkarjani (1948) ja H atšatur Vardparonjani 
(1924) näitus. V. M arkarjani vaevalt 10-aastane loom inguelu on esin
datud ula tuslikum alt (n ii maal kui graafika). Näha võib kunstn iku  
õige m itm ekülgseid  o tsinguid  alates natüürm ortide ja  linnavaadete  
detailipeenest ku ju tam isest kuni geom etriseeritud konstruktsioonideni 
(neisse lükitud  süiee-elem entidega). K üllalt suur osa vä ljapanekust 
viitab kunstn iku  püüdele teda huvitavaid ideid võim alikult sügava lt ka 
visuaalselt läbi tunda. Need on aastate jooksul välja arendatud see
riad, m is ulatuvad in tiim seist m aailm atajudest kuni üldinim like idee
deni, ateljeeaknatagusest m aailm ast kuni ruum i- ja a javäliste ü ld istus
teni. M. Vardparonjani loom ingust on esitatud linna- ja külavaateid  
ning portreid. M aalitud tem peram entsete, ta litsem atult hõõguvate ja  
lakooniliste värvipindadega. Erilist ja ehtsat loodusmeeleolu annavad  
edasi linnam otiivid  õhtu- ja talvevalguses. K unstniku  loom ingu uut 
perioodi m ärgivad paar enam tagasihoitud toonides, natuuri jä lg ivam at 
naiseportreed  — m uistsetesse rahvuskostüüm idesse rõivastatud võlu
vad ku jud  iidse akna raam istuses või keskaegse armeenia linnapano- 
raam i taustal.

Viimast nädalat on avatud ka kunstim uuseum i näitused. A lum isel' 
korrusel on meie noorema põlve skulptorite H ille ja Lem bit Palm i 
tööd ning Eestis peaaegu tundm atuks jäänud, kuid sajandivahetuse ja  
-alguse Peterburis üsna m enuka eesti natüürmordi- ja portreemaalija  
A lfred H irve (1880—1918) 100. sünniaasta t tähistav väike väljapanek. 
Teist korrust täidab Tartut läbi selle sajandi ku ju tav maal ja graafika.. 
N ii m õnigi pilt peaks pakkum a kas taaskohtum is- või avastusröõm u.

M A IE  R A IT A R

Nikolai Triik. Talvine Tartu Emajõega. 1935. (õli, lõuend).

Autokursuste

I grupp alustab tõõd 2. septembril 

kl. 16.15 Gagarini t. 1 ruumis 202.
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Eesti kirjanduse ja rahvaluule 
kateedri juhataja kohale kandidee
rib prof. KARL MURU.

K u liko vo  
lahing

8.
s e p te m b ril

1380
Tänavu möödub 600 aastat Kuli

kovo lahingust, mis sai pöörde
punktiks Venemaa vabastamisel 
mongoli-tatari ikkest.

Juubelile pühendatud näitusel, 
mis on välja pandud TRÜ Teadus
raamatukogus Toomel, võib näha 
nii kirjalike ajalooallikate publikat
sioone, teaduslikke uurimusi, popu
laarteaduslikke ja  kultuuriloolisi 
kirjutisi kui ka ilukirjanduslikke 
teoseid ja antud ainestikuga seo
tud kunstiteoste reproduktsioone.

Näitus jääb  avatuks 25. septemb
rini,

LUDMILLA DUBJEVA

üliõpilaseks saada ja olla
HEAD UUT AASTAT!
Nõnda lausuti esmaspäeval vist igas kohas, kus päras t suvepausi 

taas  tööd jätkati . Tõsi küll, ülikoolis ei pidanud suvepausi mitte kõik. 
Tuli vastu võtta sisseastujate pabereid ja eksameid, vastata  arglikele- 
kobavatele küsimustele, mõnele täiskasvanule teha selgeks, et kõrg
kooli pääseb vaid igaüks ise o m a  teadmiste najal. Nüüd on need 
1155 vastuvõetut esimesi päevi üliõpilased. Kuidas nad seda nime 
väärivad, näitab alles aeg. Paraku ei jõua aulasse diplomit vastu võtma 
kõik alustanud. Nõrgemad langevad välja (sisseastumiseksamid ia 
-vestlus ei anna veel täit pilti),  kõik ei kohane iseseisva suurkooli- 
eluga, mõnel veab tervis alt või hakkavad takistama perekonnaasjad, 
osa tuleb lihtsalt distsiplineerimatuse või halbade hinnete pärast ko
guni välja heita. Elu selekteerib. Ja mida teab esimese kursuse tudeng 
oma tulevasest päristööst? Enamasti vähe.

See on liiga tõsine sissejuhatus esmakursuslasele.  Kuid öeldakse, et 
esimesest päevast p e a le . . .  Hiljem on juba raskem ennast käsile võtta. 
Need mõtted läbisid ka avaaktuse päevakõnet ja  tervitusi. Hariduse 
mõistest ja  ajaloost kõneles pikemalt rektor prof. ARNOLD KOOP. 
Meie maal on kehtestatud kohustuslik keskharidus. Pooled kõigist õp- 
pijaist on täiskasvanud. Kõrgkoolide eesmärgiks ongi inimese elu
aegne õpetamine, õpivad  ju seal hariduse andjad ka ise.

Sotsialistliku riigi kõrgkoolides ei omandata mitte ainult teadmisi ja 
tulevast eriala. Selge maailmavaade, ühiskondlik-poliitiline küpsus, sü
gavad kõlbelised omadused, humaansus — need on samuti meie kõrg
hariduse eesmärgid. Ainult et nendeni ei jõua alati kohe. Rektor mai
nis viimaste aastate valusaimat probleemi — ühiselamut, oskust elada

ühiskodus. Sellekski läheb mõnel vaja tahtejõudu, et mitte ühineda 
korrarikkujatega. Rektor peab lugu üliõpilaste kriitilisest meelest. Noo
rusele on see ikka omane. Kuid ei piisa abstraktsest kriitikast, mis 
võib viia virisemisele. Puudustest kõneldes tuleb analüüsida põhjusi, 
pakkuda omapoolset lahendust. Avakõne lõpus peatus rektor Tartu  
linna juubelil, ka paari aasta pärast saabuval ülikooli juubelil.

Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeeriumi tervitused andis edasi mi
nistri esimene asetäitja Heimar Peremees. Tartlaseks saamise puhul 
õnnitles esmakursuslasi linna täitevkomitee esimees Nikolai Preiman.

«Värsket verd, häid a lgatusi ja  uusi mõtteid ootavad teilt, esmakur- 
suslastelt komsomoli-, partei- ja  ametiühinguorganisatsioon,» ütles 
parteikomitee sekretär dots. Advig Kiris. Komsomolikomitee asesekre
tär , V kursuse õigusteaduskonna üliõpilane Andrus Lauren soovis üli
kooli kommunistlike noorte nimel tänastele esm akursuslaste^  tä is
verelist tudengielu. Sõna võtsid ka kaks esimeste kursuste noormeest.

Ligi 150 parimale esmakursuslasele andsid enne oma teaduskonna 
aktust üliõpilaspileti aulas kätte rektor prof. Arnold Koop ja õppe
osakonna juhataja  Mati Salundi.

See päev oli osake ülikooli traditsioonidest: aktus, hümnid, ülikooli 
lipp, puhkpillimuusika ja koorilaul. Pidulikke koosolekuid on aastas 
mitu. Pidulikke sündmusi samuti. Uks, vist tähelepanuväärseim kõigist 
on lõpuaktus. Selleni jõudmist soovisid kõik kõnelejad. Selleni jõuda 
ju tanetakse. Et see soov täituks, se l leks . . .  Jah, mõnda aspekti sai 
alguses puudutatud. Kõik tuleb aga endal läbi teha; raam atute  ja 
konspektide taga, proovida malevaelu, sukelduda teadustöösse. Ees on 
elu parimad aastad.

KAIA PAJU

Sellest õppeaastast lisandub se
nistele kateedritele veel kaks. Filo- 
loogiateaduskond sai v ä l i s k i r 
j a n d u s e  k a t e e d r i  (kateedri
juhataja prof. HARALD PEEP), 
arstiteaduskond o n k o l o o g i a  
j a  r a d i o l o o g i a  k a t e e d  ri.  
Viimase juhatajaks kandideerib 
prof. KALJO VILLA КО.

Õppeosakonnas Komsomolikroonika
õppeosakonna juhataja Mati Salundi, mis teil praegu päevakorral?
E s i t e k s :  põllule jaotamine. 750 I kursuse üliõpilast läks 3.—27. 

septembrini Tartu, Põlva ja Valga rajooni majanditesse. Suur hulk 
jääb ülikooli ja  linna käsutusse. Ülikoolis minnakse teadusraam atu
kogu uue hoone ehitusele, ka ehitusjaoskonnas on abi vaja. 160 tuden
git läheb teaduskondadesse mitmesugustele töödele. Osa üliõpilasi töö
tab konservitehases, remondi- ja  ehitusvalitsuses, teede remondi- ja 
ehitusvalitsuses, kommunaalettevõtete kombinaadis jm. Majanditega on 
õppeosakonnal igal neljapäeval dispetšertund, nii et juba tuleval näda 
lal võib põllust j a  tudengeist rohkem rääkida.

T e i s e к s tähtsamaks ülesandeks on praegu õppetöö kontrollimine. 
Tunniplaanid on koostatud, jälgime, kuidas neid täidetakse.

Kas kontrollite ka laupäeval? Ikka. Laupäev on üliõpilasel tööpäev. 
Muidugi ei tohiks sellele päevale paigutada ainult ühte loengut või 
praktikumi, sel juhul püütakse see kohe ümber tõsta.

K o l m a s  suurem töö on üliõpilaste üleviimine ja taastamine. S ta t 
s ionaarne vastuvõtt on lõppenud, kaugõppesse tehakse eksameid.

Uut ruumide osas? Kõik on vana viisi, uusi auditooriume meil pole. 
Seepärast on bioloogia-geograafia-,  ajaloo- ja õigusteaduskonnas õppe
töö osaliselt õhtupoolikuti.

Ja lõpuks: lühidalt eelmisest sessioonist?
Sessioon läks korda, õppeedukuse protsent on 91. Viimaste aastate  

tulemused on stabiliseerumas. Parim oli kehakultuuriteaduskond, pin
gerea lõppu jäi matemaatikateaduskond. V äga kehvad hinded on vene 
filoloogidel, eriti II kursusel. Läinud sessiooni kokkuvõtteid analüü
sime septembrikuu nõukogu koosolekul, siis ka pikemalt ajalehes.

О  2. septembri komsomolikomitee istungi avas sekretär Madis Kal
lion. Tervitusi oli tulnud tooma ELKNÜ Keskkomitee üliõpilasosakonna 
juhataja Henri Soova. Ta rõhutas vabariigi kõrgkoolide suurima, üli
kooli komsomoliorganisatsiooni ees seisvaid ülesandeid, vajadust 
õppe- ja  ühiskonnatöö uute saavutustega vastu minna ELKNÜ 60. aas
tapäevale ja NLKP XXVI kongressile. Uue õppeaasta puhul õnnitles 
komsomolikomitee liikmeid ka ELKNÜ EPA komitee sekretär Siim 
Sillamaa.

ф  Arutati läbi ja kinnitati sügissem estri tööplaan. Ees seisavad TRÜ 
klubi agibrigaadi reis Murmanskisse, sõpruslepingu sõlmimine ELKNÜ 
Hiiumaa Rajoonikomiteega, ülikooli komsomoli 40. aastapäeva tähis
tamine, ÜDNF-i 35. aastapäevale pühendatud üliõpilaspäevad, esma
kursuslaste ball jpm.

#  Algamas on aruande- ja valimisperiood komsomolis. Vastuvõetud 
otsuses on aruande- ja  valimiskoosolekute aegadeks määratud kursus
tel 15.—20. sept., osakondades 22. sept.—4. okt., teaduskondades
6. okt.—22. okt. Enne aruande- ja  valimiskoosolekut tuleb algorgani
satsioonide sekretäridel vastavate  instruktsioonide alusel kontrollida 
ÜLKNÜ liikmete aasta  arvestust. Põllutöödel viibivatel I kursustel 
teha komsomolikoosolek koha peal või 3 päeva jooksul päras t  õppe
tööle tulemist.

ф  Jätkub esmakursuslaste arvelevõtmine.
Q  Kinnitati sügiseste koristustööde ja 27. septembril toimuva vaba

riikliku kommunistlike noorte ja noorte laupäevaku staap. Selle eesot
sas on õigusteaduskonna III kursuse üliõpilane Mati Luukas ja kom
somolikomitee asesekretär Andrus Lauren.

Kroonika

Ш Tervitab kõrg- ja keskerihariduse aseminister Heimar Peremees. ф  Üliõpilaspilet rektor prof. Arnolt Koobilt. ARVO TENNO fotod

M A T I  K I L P ,  

MATEMAATIKATEADUSKONNA 

DEKAAN

Mati Kilp on sündinud 1942. a. Jõhvis. 
Pärast kohaliku keskkooli lõpetamist 
õppis aastail 1960—1963 meie fltikooli 
matemaatika-loodusteaduskonnas, see
järel jätkas õpinguid Moskva RÜ me-
haanika-matemaatikateaduskonnas. Lõ
petas MRÜ 1966. a. matemaatika erialal. 
1966—1968 töötas TRÜ-s assistendi fa 
vanemõpetaiana. 1968—1971 õppis MRÜ 
aspirantuuris. Kandidaadiväitekirja kait
ses 1971. a., füüsika-matemaatikakandi- 
daat 1972. aastast, dotsendi kutse aas
tast 1976. 1971. aastast töötab taas TRÜ 
algebra ia geomeetria kateedris, algul 
assistendi, siis vanemõpetajana, dotsen
di ametikohal 1973. aastast. Aastail 1978 
—1979 stažeeris USA-s. Selle aasta 1. 
septembrist on algebra ja geomeetria 
kateedri dotsent M Kilp matemaatika
teaduskonna dekaan.

NLKP liige 1976. aastast.
Abielus, perekonnas 2 poega.



360 kaugõppesse
Vastuvõtukomisjoni töö jätkub. Korda saavad päevastesse osakon

dadesse astunute paberid, rohkem tegemist on aga kaugõppuritega. 
Esimesse vooru toimusid eksamid koos statsionaarsete üliõpilaskandi- 
daatidega. 2,— 10. septembrini teevad eksameid ülejäänud. 360 kohale 
on laekunud 470 avaldust.  Neist 187 töötab ka õppida soovival erialal. 
Rohkem soovitakse õppida ajalugu (30 kohta, 38 soovijat), kehakul
tuuri 25 ja 33), kaubandusökonoomikat (eesti õppekeelega 25 ja 51, 
vene õppekeelega 25 ja  40), õigusteadust (80 ja  158).

«Palju abi on meil automatiseeritud informatsioonisüsteemist nn. 
AIS-ist,» ütles õppeosakonna töötaja Meeli Reinve.lt, kelle aastaringne 
töö ülikooli vastuvõtm isega seotud. AIS-i kaudu saavad nüüd valmis 
kõik protokollid, aruanded ja muud paberid.

KES 
VÕITSID

HUMANITAAR-, LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE 1980. AASTA 

ÜLIKOOLI KONKURSI LAUREAADID

A J A L O O T E A D U S K O N D  
A j a l o o - o s a k o n n a  n o o r e m a  r ü h m a

I a u h i n d

Indrek Jürjo (juh. prof. H. Ligi), Kärt Jänes (dots. L. Eringson), 
Mart Laar (T. Rosenberg), Margus Laidre (prof. H. Piirimäe), Toivo 
Kamenik (prof. H. Ligi), Lauri Vahtre (v.-õp. T. Rosenberg) ja Heiki 
Valk (prof. H. Ligi).

II a u h i n d

Mart Kalm (dots. V. Tnimmal), Mart Kõiv (dots. M. Tänava), Riina 
Kõo (dots. A. Luts), Pille Luisk (prof. H. Ligi), Eero Medijäinen (õp. 
A. Must), Imbi Rebane (dots. L. Eringson), Tõnis Ritson (dots. 
M. Tänava), Maisi Roopalu (dots. L. Eringson), Artur Ruusmaa (õp. 
A. Must), Helle Ruusmaa (õp. A. Must), Enrico Talvistu (prof. 
H. Ligi) ja Elle Valme (prof. H. Ligi). *

I a u h i n d  v a n e m a s  r ü h m a s

Sirje Allik (prof! H. Ligi), Elle Allkivi (dots. K. Jaanson), Leelo 
Ansaar (dots. O. Klaassen), Juri Buslavska (dots. L. Eringson), Milvi 
Hallik (dots. M. Eller), Eva Kaidla (K. Kirme), Vello Klooster (prof. 
H. Ligi), Krista Kodres (V. Raam), Rait Laatsit (prof. S. Vahtre), 
Mihkel Leetmaa (dots. A. Luts), Karin Lippus (prof. H. Ligi), Vladi
mir Lukaševitš (dots. J. Raid), Maia Madar (prof. S. Vahtre), 
Aleksandr Mirošnitšenko (dots. J. Raid), Dainis Ozolinš (dots. 
L. Eringson), Mare Piho (dots. A. Luts), Reet Piiri (J. Linnus), Priit 
Raudkivi (prof. S. Vahtre), Helgi Reidla (prof. H. Ligi), Anželika 
Reinus (dots. K. Jaanson), Ene Remmelgas (prof. H. Piirimäe), Viivi 
Rohtla (dots. J. Raid), Igal Serglov (dots. K. Jaanson), Alla Tamm 
(v.-õp. T. Rosenberg), Urve Tõkke (dots. L. Eringson), Anu Uuspõld 
(dots. L. Eringson), lvi Vahtra (dots. M. Eller), Tiiu Viljalo (dots. 
L. Eringson) ja Luise Öuna (dots. K. Jaanson).

II a u h i n d

Kai Elnola (dots. M. Eller), Merike Lang (dots. A. Luts), Valter 
Lang (dots. V. Trummal), Ülle Liitoja (prof. H. Ligi), Anne Mahoni 
(dots. L. Eringson), Tiina Tolli (dots. M. Eller) ja Milvi Truuvert 
(dots. L. Eringson).

D e f e k t o l o o g  l a o s a k o n n a  n o o r e m a  r ü m a
I a u h i n d

Ulvi Peetersoo (dots. K. Karlep).

I a u h i n d  v a n e m a s  r ü h m a s

Tiina Heinsoo (õp. T. Aunapuu), Viive Kanarlk (õp. T. Aunapuu), 
Anu Kruusiijiaa (V. Neare), Piret Kuropatkin (õp. T. Aunapuu), Ülle 
Kuusksalu (dots. K. Karlep), Epp Linnamägi (dots. K. Karlep), Elna 
Namm (dots. V. Vääranen), Helin Oja (dots. K. Karlep), Anu Oras- 
son (v.-õp. T. Puik), Külli Pihl (dots. K. Karlep), Tiiu Päll (v.-õp. 
T. Puik), Ulvi Raidla (õp. E. Viitar) ja Marju Toom (õp. E. Vlitar).

II a u h i n d

Ülle Liesrnent (E. Ojasaar), Heli Luup (õp. E. Viitar), Janne Mõt- 
tus (K. Plado), Reet Nigol (õp. T. Aunapuu), Ellen Pajula (dots. 
K. Karlep) ja Vaiki Saar (õp. A. Reinmaa).

A R S T I T E A D U S K O N N A  
r e f e r a t i i v s e d  t ö ö d

I a u h i n d

Merike Annus (prof. L. Pokk), Andres Arend (dots. U. Podar), 
Boriss Gabovitš (v.-õp. M. Niit), Merle Haggl (dots. E. Leibur), Ruth 
Heinrichsen (v.-õp. M. Niit), Virge Jänes (dots. I. Šeffer), Erika Kald
oja (prof. L. Boston), Jekaterina Kovatš (v.-õp. M. Niit), Kersti Kukk 
(prof. К- Gross), Leonhard Kukk ja Tõnu Juul (dots. H. Tihane), 
Epp Kurvits (dots. R. Birkenfeldt), Ingrid Kusmin (prof. E. Tünder), 
Indrek Laanekask (prof. V. Saarma), Mari Lepik (dots. N. Vihm), 
Siiri Lüdimois (dots. I. Šeffer), Boriss Merlin (v.-õp. M. Niit), Mar
gus Mihkelsoo (dots. A. Vapra), Heli Murumets (dots. I. Šeffer), Piret 
Must (dots. M. Lõvi), Rita Neifeld (prof. A. Truupõld), Annelii Oravas 
(prof. L. Pokk), Iive Palm (dots. L. Kirsch), Marianne Soots (dots. 
M. Lõvi ja A. Kõdar), ®lo Sõmer (prof. V. Saarma), G. Tabakajev 
(dots. V. Vahlng), Eha Toht (dots. V. Slllastu), Vaike Vaher (prof. 
L. Pokk), Jaan Vogelberg ja Mare Liiger (dots. L. Mehilane) ja Vla
dimir Voskanjan (prof. K. Põder).

II a u h i n d

Marju Kuusik (dots. I. Šeffer), Leila Metsallik (dots. kt. L. Praks), 
Mart Opmann ja Kersti Hubelmann (dots. A. Kõdar) ja Armen Toros- 
jan (dots. L. Mehilane).

III a u h i n d

Maria Panova (dots. M. Saarma).

(Jä rgneb )

Ootame kõiki matemaatikute 
konverentsile

Viimastel aastakümnetel võib 
märgata  matemaatil is te distsiplii
nide väga kiiret arengut nii kogu 
maailmas kui ka meie vabariigis. 
Võrreldes varasemate aasta tega  on 
mitmekordistunud teadustööde arv 
matemaatikast ja suurenenud tea
dusliku kraadiga matemaatikute 
arv. Arvutustehnika tormiline areng 
on võimaldanud matemaatil is i mee
todeid rakendada üha laialdase
malt nii rahvamajanduse juhtimises 
kui ka sellistes teadustes nagu me
ditsiin, bioloogia, õigusteadus jt.

Meie vabariigis on matemaatikud 
seni tegelnud peamiselt algebra, 
geomeetria, funktsiooniteooria (eri
ti just ridade teooriaga), a rvu tus
matemaatika, matemaatilise s ta tis 
tika ja  programmeerimisega. Et

teha kokkuvõtteid viimaste aastate 
ulatuslikust uurimistööst, korraldab 
matemaatikateaduskond koos ENSV 
TA Küberneetika Instituudi,  TPI ja 
TPedI matemaatikutega t l . —12. 
septembril ülikoolis vabariikliku 
teaduskonverentsi «Matemaatika 
teoreetilisi ja rakenduslikke küsi
musi», mis on pühendatud EN.SV 
40. aastapäevale. Konverentsi ple
naaristungid toimuvad aulas
11. soptembril kell 11 ja 12. sep
tembril kell 16, kus vabariigi juh
tivad matemaatikud annavad lühi
ülevaate ülalpool loetletud m ate
maatil is te distsipliinide arengust 
Eestis. Konverentsi tööprogramm 
on küllaltki pingeline. Kuues sekt
sioonis (s. o. algebra ja loogika, 
geomeetria, funktsiooniteooria, a r

vu tusrueetodtd, matemaatiline s t a 
tistika ning kõrgkooli matemaatika 
õpetamise metoodika) kuulatakse 
ära üle saja  ettekande nii meie va
bariigi teaduritelt kui ka külalis- 
teaduritelt Moskvast, Leningradist, 
Saraatovist,  Odessast, Voronežist, 
Minskist ja mujalt . Trükist on i l 
munud kolmesajaleheküljeline kon- 
verentsimaterjalide kogumik.

Organiseerimiskomitee kutsub 
kõiki osa võtma nimetatud mate
maatikute suurüritusest.

MATI ABEL, 

organiseerimiskomitee 
sekretär, matemaatil ise 

analüüsi kateedri dotsent

H elm ut P iirim ä e  50
Sellest on peaaegu täpselt kolm 

aastakümmet möödas, kui Põltsa
maalt tuli Tartusse heleda pea ja 
kõlaya häälega abiturient, kaasas 
lausa viieline lõputunnistus ja 
kindel tahtmine ajaloolaseks saada. 
Selleks Helmut Piirimäe ka sai —
1955. aastal lõpetas ta summa cutti 
laude meie ülikooli ajaloo-osakonna 
ja asus erialasele tööle Toomemäel 
olevasse suurde arhiivi. Järgmisest 
aastast oli ta juba ajaloo-osakonna 
õppejõud. Nüüdsest peale jaguneb
ki ta töö ülikooli ja arhiivi vahel.

Edasi läks nii nagu ühel noorel, 
töökal ja võimekal mehel peabki 
minema: aspirantuur töö kõrvalt, 
kandidaadikraad 1962, dotsendi- 
kutse 1966, doktorikraad 1974, pro- 
fessorikutse 1977. Sellele lisaks 
veel suur ühiskonnatöö koorem vee
tud, küll teaduskonna ametiühingu, 
küll ÜTÜ ajalooringi, küll mitmete 
arhiivide nõukogude, küll «Skandi
naavia kogumiku» toimetuse kol
leegiumi aiste vahel. Praegu on 
juubilar selle rahvusvahelise mai
nega kogumiku vastutav toimetaja 
ja ka ajalooteaduskonna teadus- 
prodekaan.

õppejõuna on üldajaloo kateedri 
professor Helmut Piirimäe lugenud 
paljusid kursusi uusaja valdkon
nast, erikursusi Rootsi ajaloost, 
õpetanud arhiivindust ja üldajaloo 
allikaõpetust, juhendanud arhiivi
praktikat, -arvukaid kursuse-, eri
seminari- ja diplomitöid.

Suure hoole ja oskusega on juu
bilar kündnud, külvanud ja head

saaki kogunud teadusepõltult. Te
ma peamiseks uurimisalaks on ol
nud Eesti majanduse areng XVII 
sajandil, mil Eesti oli Rootsi ku
ningate valitsuse all. Uurimise 
edukuse aluseks on arhiivimaterja
lide suurepärane valdamine ja hea 
rootsi keele oskus. See on võimal
danud juubilaril pidada loenguid 
ka Upsala ülikoolis 1979. aastal, 
mil ta kogus seal materjali meie 
aima mater'i algaegade kohta. Ta 
tõi Rootsist Tartusse ka ülikooli 
asutamisüriku notariaalselt kinni
tatud ärakirja, mille saamine nii 
lihtne ei olnudki, sest arhiiv teata
vasti dokumente välja ei anna, no-

meie üks nimekamaid linnade aja
loo uurijaid, et ta tegi iseseisvalt 
selgeks kahekordse raamatupida
mise põhimõtted ja on tuttav nüü
disaegsete matemaatiliste meetodi
tega.

Professor H. Piirimäe teadus
liku töö tulemused on kirja pan
dud rohketes raamatutes ja suusõ
naliselt edasi antud teaduskonve
rentsidel nii kodu- kui välismaal. 
Mitmed lood ootavad järge käsi
kirjas, uued teemad on juba mee
les mõlkumas.

Ajaloolasena oskab juubilar hin
nata traditsioonide osa. Tema põl
luharijatest vanematel oli neli last
— kolm tütart ja üks poeg. Tal en
dal samuti, ainult et sugude vahe
kord on ümber pööratud — üks tü
tar ja kolm poega. Üldiselt on ta 
küllalt tõsine mees, kes seejuures 
armastab nalja, laulu, mõnusat 
juttu ja kehakultuuri, kuigi võist- 
lussporti suhtub õige reserveeritult. 
Ei suitseta, kuid teisi ka suitseta
mise pärast ei nääguta. Igast tüh
jast asjast ei tee tüli, aga kui vaja 
on öelda, siis ütleb nii, et on öel
dud. Töö ajal teeb tööd, peo ajal 
peab pidu. Ise ei pea eelseivat juu
belit kuigi tähtsaks, ega ei pane 
loodetavasti pahaks, kui seda tee
vad

tar aga arhiivi ei lähe. Tänu ju u -' kolleegid ajaloo-osakonnast,
bilari ilmsetele diplomaadivõimete- kes ühtlasi lugupeetud professor 
le sai kõik siiski kenasti korda. H. Piirimäed kõige südamlikumalt 

Lisagem veel, et H. Piirimäe on õnnitlevad.

Heino L iiv  50
ü le  90 protsendi meie ülikooli 

lõpetanud inglise filoloogidest töö
tab pedagoogidena. Ka edaspidi 
saavad vabariigi kesk- ja kõrgkoo
lid inglise keele õpetajaid eeskätt 
ülikoolist. Seepärast on igati tere
tulnud, et TRÜ inglise filoloogia 
kateedri juhatajaks on eriteadlane 
keeleõpetamismetoodika küsimustes 
ja selle ala suur entusiast peda
googikakandidaat dotsent Heino 
Liiv.

Lõpetanud Irkutski Riikliku P e
dagoogilise Võõrkeelte Instituudi
1956. aastal,  asus H. Liiv tööle 
võõrkeeleõpetajana. Pikemat aega 
oli ta  õpetajaks Tartu  V Keskkoo
lis. Silmapaistva praktikuna kutsu
ti ta 1960. aastal tööle ülikooli. 
1967. aastal valiti ta inglise keele 
kateedri vanemõpetajaks. 1975. 
aastal kaitses H. Liiv Herzeni-nim. 
Leningradi Pedagoogilises Ins ti
tuudis kandidaadiväitekirja («Ing
lise verbi ajavormide õpetamine 
eestlasest I kursuse inglise filoloo
gidele»). 1978. aastal antL talle 
dotsendi kutse ja ta asus juh a ta 
ma ülikooli inglise filoloogia ka
teedrit. Need on peamised tähised
H. Liivi senisel pedagoogi- ja tead
laseteel. Ühiskonnatöö ülesannetest 
saaks üsnagi pikk nimekiri, maini
gem vaid tööd filoloogiateaduskon
na kaugõppeprodekaanina 1975—
1976, metoodikakomisjoni ja ameti
ühingu büroo liikmena, osavõttu 
redaktsiooni- ja mitmesuguste teis
te komisjonide tööst kas esimehe
na või liikmena; viimastel aastatel 
veel TRÜ nõukogu ja filoloogiatea

duskonna nõukogu liikmeks olek 
jne. jne.

Tänapäeval on keeleteaduses ja 
keeleõpetamismetoodikas tekkinud 
uusi voole, mis mitmeski suhtes lä
henevad oma uurimisobjektidele 
täpsemalt kui endised voolud, sest 
neil on kasutada täpsemad meeto
did. Eriti agaralt  on uusi keeleõpe- 
tamismeetodeid inglise filoloogidele 
tu tvustanud ning rakendanud
H. Liiv. Ta on teinud seda küll

võõrkeelte osakonna teaduslik-me- 
toodilises serilinaris selle ju h a ta 
jana. üliõpilastele loetavates erikur
sustes, mitmete õpikute ja artiklite 
autorina või kaasautorina kui ka 
ettekannetes võõrkeeleõpetajate 
kokkutulekutel, kõrgkoolide vaba 

riiklikel või regionaalsetel konve
rentsidel. Selle töö huvitavamaid 
tulemusi, näiteks võõrkeele-alase 
õppeedukuse prognoosimisest I 
kutrsuse üliõpilaste puhul on tu t 
vustatud ka rahvusvahelises ulatu
ses. Nii oli H. Liiv ettekannete 
kaasautoriks, mis suunati Raken
duslingvistika Rahvusvahelise As
sotsiatsiooni (AILA) V kongressile 
Montrealis 1978. aastal ja saksa 
keele õpetajate ülemaailmsele kong
ressile Nürnbergis 1980. aastal,  te 
malt on ka ettekanne 1981. aastal 
Lundis toimuval AILA VI kongres
sil.

Efektiivsemate keeleõpetamismee- 
todite väljatöötamise ning rakenda
mise kõrval on H. Liivi teaduslik- 
metoodiline huvi keskendunud ing
lise keele grammatikale. Rida aas 
taid on ta lugenud inglise teoree
tilise grammatika kursust. Teoksil 
on tal mitu ulatuslikku tööd, täh t
samad neist ajakohase inglise-eesti 
kõrvutava grammatika koostamine 
kõrgkoolidele ja  keeleõpik II kur
suse inglise filoloogia üliõpilastele.

Dotsent Heino Liiv tähistab
7. septembril oma 50. sünnipäeva 
ning ühtlasi 20 aasta  möödumist 
tööletulekust Tartu  Riiklikku Üli
kooli. Tervist, energiat ning kind
lat kätt talle senise laiahaardelise 
tegevuse jätkamiseks! Many happy 
returns of the day!

Kolleegide nimel

OLEG MUTT



Lutsi Härma Antoni järglasi
Kui dotsent Aino Valmet oli 

juuni algul 1971. aastal tema poolt 
juhitava ekspeditsiooniga jõudnud 
Kagu-Läti Ludza rajooni Kirbu- 
külla (Škirpanisse), tu tvustas a lla
kirjutanu temale 80-aastast Anna 
Germovit. Olin kolme aasta eest 
olnud Anna jutul ja üles k ir ju ta
nud mõned riismed noist võrumur- 
delistest regilauludest,  mida olin 
võtnud fonograafi 1925. aastal An
na isalt Vindzõlt (Vinca). Vindzõ 
oli sündinud umbes 1840. aastal 
Härmä Antoni pojana Härmä (Ger- 
mi) folvarkis  (suurtalus).

Valmistasin helilindistamiseks e t
te parimat lutsi murraku tundjat 
Jeesp Jakimenkot. Dotsent A. V al
met oli palunud endale abiks Tiiu 
Ojanurme ja Valve Kingisepa ning 
nad läksid magnetofoniga Habah- 
haja oja äärde  Vanaraamäele 
Vindzõ ehitatud majja , õnneks  oli 
Annat külastama tulnud temast 
kaks aastat noorem vend Jaan, kes 
elas Kirbukülast 5 km kagu pool 
Sprikotova külas. Jaan  oli Anna 
laulmisele tõhusaks toeks.

Praegu  elab Anna Lutsi (Lud
za) linnas oma 73-aastase õe, v a 
napiiga Leenä (Leonora) juures. 
Et vend Jaan  on juba manalas, siis 
külastab Annat ja Leenät tihti 
Spirkotovast nende vend Ludvig 
Germov, kes tänavu suvel sai 75- 
aastaseks. Ludvig oli mõned aas
tad kolhoosiesimeheks. Ta on alati 
olnud aktiivne ühiskonnategelane, 
muuseas ka kodu-uurija. Ohes kir
jas minule meenutab ta oma isa 
Vindzõ ja lgsirännakuid Kiievisse, 
Musta  mere äärde Odessasse ja

Laadoga kanti, samuti Balti raud
tee ehitustöid, mis algasid Peter
buris 1870. aastal.  Trobikonna lut- 
silastest töölistega kõneles 1874.

aastal Laiuse lähistel Tartu ülikoo
li eesti keele lektoriks valitud soo- 
me-ugri keelte doktor Mihkel Ves
ke.

Oma vanaisa Antoni kohta on 
Anna kuulnud, et too oli Vindzõst 
tugevam, ainult et suri noorelt. 
Antoni naine Razal, kes oli pärit 
eesti küiast Laizenist, oli Barõšni- 
kovi suguseltsist ning samuti väga  
tugev. Veel 95-aastaseltki võttis ta 
3 puuda herneid selga.

Vindzõ! oli 9 venda. Antoni ven

dadest on teada Härmä Piitre. Te
ma poeg Jaan  siirdus poisikesena 
Härmä mõisast Jaanikülla, kus oli 
tuntud laulikuna ja  kandlem ängi
jana. Kahjuks ei ole Raipoli roo- 
ma-katoliku koguduses säilinud 
Härmä Antoni ja Piitre kohta 
meetrikaraamatuid ega muid 
märkmeid.

Vindzõ poeg Ludvig Germov 
teab ju tustada  oma lellest Tepust 
(Stepan), et see võttis osa Vene— 
Türgi sõjast 1877— 1878. aastal. 
Kindral Skobelevi väeosas piiras 
Tepu ka Plevna kindlust. Teeninud 
25 aastat kroonut venna Vindzõ 
asemel, naasis Tepu Kirbukülla 
Georgi ristiga. Tal oli pealegi raha- 
pung kulda täis. Ludvig mäletab, 
et lell Tepu andis ta isale pühade- 
kingituseks 5-rublase kuldraha.

Härmä Antoni tü ta r  peva sai 
naiseks Lotsova mõisa pärisorjale. 
Kui parunile hakkas meeldima Os~ 
tatkova mõisniku koer, vahetas ta 
Eeva koos mehe ja kahe lapsega 
koera vastu. Ostatkovast põgenes 
Eeva oma perega Tomski kuber
mangu Marinova külla.

Härmä Antoni pojal Vindzõl oli
5 poega ja  3 tütart .  Noorim las- 
tesit Vindzõ Eduard (sünd. 1909. a.) 
elab Kirbukülas isa ehitatud ma
jas koos naisega, kes on pärit Põl- 
da valla Kirivä-Kitsõ (Raibakozõ) 
külast eestlaste Mekšide suguvõ
sast.

Vindzõ Germov ei teadnud, ku
hu maeti tema isa ja  ema. Ise puh
kab ta  Kirbuküla kalmistul alates 
1936. aastast.

PAULOPRIIT VOOLAINE

«SÕNA» nr. 1
«Kui nüüd võrrelda ««Loom in

g u » R aam atukogu» uut noorte- 
num brit eelm isega, kirjandussünd- 
m use paremiku publikatsiooniga, 
hakkab kohe silma, et k e s k m i n e  
t a s e  o n  t u n d u v a l t  k õ r -  
g  e m.»

Ф «Ei saa öelda, et ju s t vaim us
tav. L iiga palju, eriti proosa osas, 
o n  s i i n  h a l l i ,  i s i k u p ä r a 
t u t . »  (Toim etuse sõrendused.)

Peaaegu et vastandlikud h innan
gud. Esimesena toodu ütleja on 
Jngvar Luhaäär «õhtulehes», teise

Mart Helme «Noorte Hääles». Hin
nangute  objektiks sai suvel ilmu
nud ««Loomingu» Raamatukogu» 
eriväljaanne «Sõna». Kas nüüd ees
pool tsiteeritu raam atut lugema 
kutsub, mine tea, aga vastandlikud 
väited kutsuvad tõde otsima, pea
legi on autorite hulgas rida tu t ta 
vaid nimesid. Nendeks on ülikoolist 
Kajar Pruul, Eve Kivipõld, Aado 
Lintrop, Imre Siil, kes selle ajalehe 
omaloomingu lehekülgedelt teada. 
Ehk on mõni teinegi väljaandes 
osalenu vahepeal samuti meie tu 

dengiks saanud, toimetusel kõige 
värskemad andmed veel puuduvad.

Omapoolne arvustus jääb selles 
lühiloos tegemata, loodetavasti lei
dub üliõpilasi, kes arvamuse pabe
rile panevad. Tahame praegu vaid 
väärt algatusele tähelepanu juhtida 
ja öelda sedagi, et koostajana kuu
lub toimkonda Mihkel Mutt, TRÜ 
vilistlane, ka TRÜ ajalehes tuden
gipõlves töötanu.

Parandame siin ka mõned kogu
mikku sattunud vead. A. Lintrop ei 
ole mitte Kirjandusmuuseumi, vaid 
Etnograafiamuuseumi fotograaf 
ning Kajar Pruul el õpi mitte bio
loogiat, vaid filoloogiat.

Tõlke
luulet

Tõlkekabinet Ain Kaalepi Juhtimisel tegutseb üUkoolis juba mit
mendat aastat. Kevadsemestril ilmus «TRÜ-s» leheküljetäis üliopilas- 
tõlkide vahendusi läti, hispaania ja vene keelest. Ruumipuuduse 
pärast jäi trükivalgust ootama Nlilo Rauhala luule. Lugegem siis
nüüd.

Niilo Rauhala
P AJU LIN D  LA U LA B  LÜ H IK E SE  LAU LU  
ja  siis suleb põõsas ukse, 
m ähkub pimedasse õhtusse.
Kõik puud jäävad  
üksteise lähedale, 
näevad kahvatut valgust 
õhtu-õhtult ahenevat.
Silm ad kinni, 
hakkab meri liikuma.
TE ISE L  POOL S E IS A B  KALJU L A N TIP A A TIA .
Käed puusas, pea liikum atu, 
vaatab ta otse siia.
Laht meie vahel on kitsas,
m.ina ja mu lapsed oleme siin liigsed.
Mere rannad on vallutatud.
Vanad soomlased tahtsid elada 
üksteisest eemal,
vahepääl küm ned m etsad ja jõed.
Isekuse kaljudelt vaatavad mõned nüüd  
naabreid,
käed puusas, m idagi ütlemata.
A ga  äike komistab piki randu
ja meri uhub kõiki kaljusid,
meri, mis pole kellegi oma,
aga mille tuuli kõik tõsistena kuulavad.
M E R E  OREL, SU M M U TATU D , 
ebamaine vaikus.
Tuul kõnnib kaugel, suur, näljane lind,
läheneb igal ööl, kivid  rannal kaovad,
orel hüüab võim salt, m etsani kohiseb ulgumeri.
Lähedal on kõik, m is juhtus kord kaugel, 
tuhanded maailma silm ade hirm ust vallandunud  
küsim used
tulevad kaldale, peidavad endi alla kõik isekuse 
kivid.
Kas kandub me hüüd üle ulgumere?
Või rabeleme nõnda kui nõutu lind, 
kelle alt on äkitselt kadunud kivi?
Maa, võta vastu see tusk.
Ta süda lööb võim salt, seepärast kuula ta ürghääli.
See on kadunud laste pagu,
poja arg koputus võõrale uksele keset ööd,
nälg ja väsim us silmis.
Juhata koju nad kõik 
sõõgi ja sõnade lauda.
Selles meres on taevast kildudena, 
kuule, mu süda, ja vasta.

Soom e keelest AADO LIN TR O P , 
eesti fil. I I I  k. (kaugõpe).

olnust о olnust M ä rk m e id  A. H- T a m m s a a re  õ p in g uist 
õ ig uste a du sko n n a s

(Algus eelmises lehes)

Ka esimese riigieksami soorita
misest õigusteaduskonnas, mis jäi 
viimaseks ja milleks oli tsiviilõigus, 
on meil A. Palvadre mälestused. 
«Traagiliselt on mulle meelde jä ä 
nud ühe eksamipäeva hommik. V a
rakult, tundi poolteist enne eksami 
algust, astus minu tuppa Riia tä 
naval Tammsaare. V äga rõhutud 
meeleolus teatas, et tema eksamile 
el lähe. Põhjus: olevat selgunud, 
et ta on haigestunud tiisikusse, te
mal ei olevat enam tahet ega jõu
du töötamiseks, ei saavat enam 
koondada mõtteid jne. Tuleviku
väljavaated väga kurvad. Olles 
kogu aeg kõrgelt hinnanud Tamm
saare isikut ja  lootnud tema täh t
sust tulevikus aina tõusvat,  olin 
k a  mina sellest üllatavast teatest 
täiesti rabatud. Pika vestluse ta g a 
jä r jeks  oli siiski, et me mõlemad 
läksime eksamile ja Tammsaare 
õiendas veel sel päeval eksami ts i
viilõiguses professor Passeki juu
res.»

Tammsaarele pakkusid erilist 
huvi õppima asumisel majandus- 
teaduslikud küsimused.

Poliitilise ökonoomia ja  sta tis t i
ka korraline professor Aleksander 
Miklaševski sündis 8. (20.) det
sembril 1864. aastal.  1883. aastal 
Tšernigovi gümnaasiumi kuldme
daliga lõpetamise järel astus ta 
Moskva ülikooli õigusteaduskonda. 
Selle lõpetamisel anti talle eesku
juliku käitumise ja silmapaistvate  
saavutuste  eest kandidaadikraad 
(1888). Üliõpilasena kir jutatud kon
kursitöö eest autasustati  teda kuld

medaliga. Ülikooli lõpetamise järel 
jäeti A. Miklaševski kaheks aastaks 
poliitilise ökonoomia kateedri juur
de, et ta valmistuks professori kut
se saamiseks. 1895. aastal kait- 
seski ta väitekirja ja  sai m a jan 
dusteaduse magistriks. Samast aas
tas t  oli ta  ka Moskva ülikooli era- 
dotsendiks, kuid peatselt viidi üle 
tööle rahandusministeeriumi eriko
misjoni, mis valmistas ette 1897. 
aasta rahareformi.

1896. aastast kuni surmani 
24. augustil 1911 oli ta Tartu üli
kooli .poliitilise ökonoomia profes
sor. Oma sissejuhatava loengu (see 
ilmus ka ülikooli toimetistes) pidas 
ta teemal «Realismist ja idealis
mist poliitilises ökonoomias».

Miklaševski tegevust Tartus ise
loomustab suur aktiivsus. Ta m u 
retseb uut kirjandust, trükib õppe
materjale (seda saame järeldada 
palvekirjade järgi,  mis esitatud 
rektorile). Miklaševski nime võime 
leida ka suure entsüklopeedia au to
rite hulgast.  1904. aastal organisee
ris ta õigusteaduskonna juurde m a
jandusstatis tika seminari, mille 
jaoks muretseti k a  hulgaliselt sta- 
tistikakogumikke ja seaduspros- 
pekte.

1906. aastal oli A. Miklaševski 
õigusteaduskonna dekaan, kuid va
bastati juba samal aastal oma! 
soovil.

1910. aasta veebruaris valiti ta 
kolmeks aastaks ülikooli prorekto
riks, kuid seda aega ei saanud ta 
lõpuni olla, sest suri 24. augustil 
(8. sept.) 1911. aastal. Ka Aleksan
der Miklaševski vend Ivan Mikla
ševski oli poliitilise ökonoomia ja

statistika professor, kuid Harkovi 
ülikoolis.

Tammsaaret väga huvitanud ai
neks õigusteaduskonnas oli õ igus
filosoofia ajalugu, mida luges 
Aleksander Jaštšenko. Jaštšenko oli 
noor õppejõud, vaevalt aasta  va
nem Tammsaarest. P äri t  oli ta 
Stavropolist,  kus 1895. aastal oli 
lõpetanud gümnaasiumi ning sa 
mal aastal astunud Moskva ülikooli 
matemaatikateaduskonda. 1896. aas
ta s t  läks ta üle õigusteaduskonda, 
mille lõpetamise järel 1900. aastal 
jäeti ta rahvusvahelise õiguse ka
teedri juurde. Tööde eest «õpetus 
suveräänsusest» (1903) ja «Rah
vusvahelise organisatsiooni idee 
areng» (1904) autasustati teda 
V. Pavlovi preemiaga. 1905.— 
1907. a. viibis ta  väliskomandeerin
gus, mille jooksul valmis töö «Rah
vusvahelised föderatsioonid», mille 
autor esi tas magistrikraadi taotle
miseks. -

1907/08. õppeaastal luges A. J a š t 
šenko Moskva ülikoolis föderalismi 
kursust ja  1908. aastal rahvusvahe
lise õiguse erikursust,  olles Moskva 
ülikooli eradotsent. 1907. aasta  sü 
gisel luges ta Moskva rahvaüli
koolis poliitiliste õpetuste ajaloo 
kursust.

30. jaanuaris t  (12. veebr.) 1908. 
aastast oli ta  Tartu ülikooli õiguse 
entsüklopeedia ja õigusfilosoofia 
eradotsendiks.

Peaaegu kõige tihedamad side
med selle aja õigusteaduskonna õp
pejõududest olid A. H. Tammsaarel 
J. Passekiga, kellele ta  sooritas 
kaks eksam it. ,

J. Passek oli ülikooli rektor

1905. aasta  revolutsiooni ajal. 
Järgnenud reaktsiooni perioodil ei 
avaldanud valitsus 27. augusti 
määrusega ülikoolidele antud õi
gusi kärpides survet mitte ainult 
üliõpilaskonnale. Tsaristlik haridus
ministeerium valmistas ette ka 
kohtuprotsessi J. Passeki vastu, 
keda süüdistati selles, et ta oli 
lubanud ellu rakendada 1905. aasta

J. PASSEK

27. augusti määrust. Üheks süü- 
distuspunktiks oli seik, et Tartu 
ülikooli oli 1906. aastal vastu võe
tud mõned naissoost üliõpilased.

(5 naist vabakuulajateks).

1907. aastal õpetas J. Passek veel 
rektorina rooma õiguse ajalugu. 
Tammsaare kuulas loenguid 1907. 
aasta teisel poolaastal ja  1908. 
aasta esimesel poolaastal. Loengu- 
koormuseks oli kuus tundi nädalas.

Rektor J. Passeki iseloomustuse 
on andnud A. Looring: «õppejõu
dudest oli eriti sümpaatne ja  üli
õpilaste poolt arm asta tud mees v a 
nahärra  rektor Passek. Tema huu
morimeelt õppis Tammsaare tundma 
juba esimesel kohtumisel, kui ta 
läks rektori poole nõu küsima min
gi tunnistuse asjus, mis polnud 
kõigiti korras. Rektor ütles: «Teie 
hakkate õigusteadust õppima, see 
on hea, eks te seal siis õpi, kuidas 
tuleb seadusest mööda hiilida,» 
Passek oskas oma loenguid rooma 
õigusest teha huvitavaks, ühtlasi oli 
tal pikkade aastate jooksul rooma 
õigused pähe kulunud ja ta võis 
loenguil neid vääram atult peast 
tsiteerida.

Rooma õiguse ajaloo eksami soo
ritas Tammsaare 19. mail 1908, mis 
oli õ igusteaduskonnas tehtud eksa
mite hulgas teine, esimene oli 
V. Grabarile 1908. aasta jaanuaris  
õiguse entsüklopeedia.

Teise eksamina sooritas ta J. P a s 
seki juures tsiviilõiguse riigieksami 
20. aprillil 1911. aastal, see jäi hai
guse tõttu ka tema ainukeseks soo
ritatud riigieksamiks.

PEETER JÄRVELAID



Tõlkevõistlus 1981

иди
Möödakäijad näitavad harva oma huvi nende 

vastu. Ja ega teinekord ei jõuagi mõtteni, et 
nad on linnakoerad. Lihtsalt krantsid. Päike on 
nende peremees, kes kasvatab neid suvisel põik
tänaval. Mõnikord harivad üksikud klähvijad 
end lendlevate ajalehtedegagi.

Tekst ja foto: ANU PALLAS

j i t a t ▲

XXII Moskva olümpiamängudest 
on kuu mõõda saanud. Nendest 
räägitakse ikka. Muljeterohkus on 
toonud selle põhjuse. Raadio ja te
levisioon viisid mängud kõigile. 
Aga kes Ise Moskvas kõige selle 
osaline oli, sai tunda rohkem. Tõsi 
küll, paljugi läks kaotsi. Jõuad sa 
siis Igal pool korraga olla. Kuid 
kohalviibijale ilmutas olümpia end 
kogu oma suuruses ja võlus. All
pool ühe kohalkäinu, meie ülikooli 
k e h a k u l t u u r i t e a d u s k o n 

n a  d e k a a n i  A T K O  V I R U  
olümpiameenutusi.

Elamust pakkusid seekordsed 
olümpiamängud küllaga. Boikoti 
Idee levitajate peasoov oli teha 
Moskva mängudest teisejärguline 
võistlus. Moskvasse tulnud sport
lased aga andsid sellele oma hiil
gavate tulemustega vastulöögi. 
Niivõrd palju olümpia- ja maailma
rekordeid pole varasematel mängu
de! püstitatud. Ja mitte ainult kulla 
toonud tagajärjed polnud head. 
Pjedestaali kõrgeimale astmele viis 
alles kompromissitu võistlus kon
kurentidega. Toredalt ja tasemel 
võistlesid NSV Liidu, Saksa DV, 
Inglism aa, Etioopia, Poola ja pal
jude teiste maade sportlased. Elu 
suurimateks sportlikeks elamusteks 
said mulle 10000 meetrit, mis al
gusest lõpuni oli põnev ja erutav 
taktikajooks, samuti ka erakordsed 
Säavutused kõrgus- ja kaugushüp
pes. Meelde on jäänud paljude 
muude hulgas korvpallimatš Jugo
slaavia ja Brasiilia meeskondade 
Vahel.

Olümpiatahud
Meie sportlased olid seekord edu

kamad kui kunagi varem. Kahjuks 
jäi mul nägemata Jaak Uudmäe 
kullahüpe. Rõõmu aga oli sellest 
esikohast palju. Tuli ju kuldmedal 
meiegi kodulinna. Veelgi toredam
oli, et selle kirkaimat värvi medali 
sai tudeng. Rõõmu on sellestki, et 
medalitoojate seas on veel teisigi 
eesti üliõpilasi, keda õpingud on 
viinud muudesse linnadesse (Lenin
gradis Ivar Stukolkin, Moskvas 
Mait Riisman ja Kiievis Jüri 
Tamm). Veidi kibedat meelt tegi 
odavise. Heino Puustel oli medal 
lausa käeulatuses. Mees ise ütles, 
et käsi oleks lubanud küll kaugele 
visata. Aga juba teisel katsel saa
dud kannavigastus ei lasknud me
dalit saada. Ja lõppude lõpuks on
4. koht olümpial ikkagi erakordne 
saavutus.

Võidurõõm ja kaotusekibedus on 
need, mis võistlusest võistluse tee
vad. Siiski oli meeldiv tõdeda, et 
võidurõõm ei saanud kellelgi üle 
igasuguste piiride ulatuvaks. Ka 
kaotusekibedust taluti mehiselt. 
Väga löödud mehena jäi silma 
Kuuba sprinter Silvio Leonard. Ta 
ajastas valesti stardi 4X 100 m vii
mase vahetuse jooksjana. Tulemus
oli, et kolmanda vahetuse mees ei 
jõudnud talle järele, ületati vahe- 
tusala piir ja üks kuldmedali pre
tendente, Kuuba meeskond, oligi 
välja langenud juba eeljooksus. 
Leonard ei teinud katsetki varjata 
kurbust ja pahameelt.

Treeneri osa on suur igal spordi
alal, aga sportmängudes paistab 
treener ehk kõige rohkem silma. 
Olümpiamängude korvpalliturniiril 
oli üheks eredamaks kujuks Hispaa
nia meeskonna treener. Ta elas vä
gagi emotsionaalselt kaasa oma 
meeskonna mängule, väljendas sü
gavat nördimust ebaõnnestumiste 
puhul. Ent ometi suutis ta mees
konda korrektselt juhtida, võidule 
innustada. Kui ebaõnnestunud män
gu tõttu väljavahetatud sportlane 
varumängijate pingile jõudis, ei 
oodanud teda ees treeneri sõim, 
vaid hoopis heatahtlik õlalepatsu
tus. Juhtubl Ka minutiiistel vahe
aegadel andis treener meestele as
jalikke juhtnööre. Arvan, et palju
del meie treeneritel oleks sellest õp
pida, Meil nähtav mängijatega kur
justamine ei too tavaliselt mängu 
soovitud pööret. Pigem vastupidi. 
Tekib hoopis kahtlus, kas mitte sel
lega ei püüa treener pubHku silmis 
end puhtaks pesta ja näidata, et te
ma küll teab, mis oleks võiduks

tarvis, aga mängijad ei võta õp
pust. Nii Nõukogudemaa kui ka 
Jugoslaavia meeskondades oli tõe
lisi korvpallitähti. Jugoslaavia tree
ner oli suutnud «tähed» ühtseks tä
hekoguks meisterdada. NSV Liidu 
meeskonnal tulid aga väljakule 
viis meisterkorvpallurit, kellest 
siiski meeskonda ei saanud. Eba
meeldiv mulje jäi treener Aleksandr 
Gomelskist. Vägagi tihti näis talle 
tähtsam olevat vaidlus kohtuniku
ga kui meeskonna juhtimine.

Pealtvaatajaid tuli olümpiamän
gudele palju. Kodupublik oli asja
tundlik ja objektiivne. Ei oldud kit
sid tunnustuseavaldustega ükskõik 
millise maa sportlastele nende edu 
puhul. Loomulikult ei varjatud oma 
rõõmu Nõukogude sportlaste saavu
tuste üle. Palju oli publikut välis
maalt. Oma maa sportlasi ergutati 
hõigete ja lauluga, lehvitati rahvus- 
lippe. Eriti paistsid silma pealtvaa
tajad Saksa DV-st, Soomest, Ju
goslaaviast ja Inglismaalt. Inglise 
turistid ei varjanud oma pahameelt 
selle üle, et nende sportlased ei saa 
esineda rahvuslipu all. Kui 1500 m 
eeljooksudes saavutasid hilisemad 
olümpiakullad Sebastian Сое ja 
Steve Ovett kindlad võidud, siis il
mus tribüünile loosung «Thatcher 
kratsib endal südame seest!» 
1500 m kuldmedali võitnud Coe au
tasustamisel püüdsid Inglise turis
tid oma rahvuslippu lehvitades üle 
laulda olümpiahümnist. (Teatavasti 
esinesid mitmete riikide olümpiako
miteed mängudel olümpialipu all ja 
nendest riikidest olümpiavõitjaile 
mängiti olümpiahümni. — toim.) 
Moskva mängudel kohtas ka niisu
gust rahvast, kes tavalised külali
sed jalgpalli- ja hokimängudel. Ne
mad taipasid kiiresti, et ka kerge
jõustiku- ja korvpallivõistlustel 
saab teha kõva häält ja hõigata 
«šaibu!».

Esteetilise elamusena oli ületa
matu ava- ja lõpupidu. Mitmetest 
olümpiamängudest osasaanute ühi
ne arvamus oli, et seekordsed peod 
ületasid kaugelt varemnähtu. Vä
gagi kõrge hinnang sai osaks olüm
piakülale.

Teadus on tihedalt põimunud 
olümpiaga. Nädalapäevad enne 
olümpiamängude avamist toimus 
Tbilisis ülemaailmne teaduskong- 
ress, mis hõlmas kõiki spordiga seo
tud teadusalasid. K*os dotsent 
A. Vainuga esindas ka allakirjuta
nu meie ülikooli sporditeadust.

Olümpial oli osaline ka meie tun
tud spordiarst Toomas Savi. Tema 
hoole aü olid mitmevõistlejad. Et 
sportlaste tervis päris korras oli, 
näitasid viis medalit kuuest,

järjekorras üheteistkümnes, toimub tavalistel tingimustel. Tõlge (no
vell, terviklik katkend romaanist, kokku 5—10 kaheintervallilist masl- 
nakirjalehekülge, või vähemalt kaks luuletust samalt autorilt) tuleb 
koos originaaltekstiga esitada vähemalt kolmes eksemplaris; tõlkida 
võib mis tahes keelest; osaleda võivad kõik, kes 1980. aasta kevadel 
olid või sügisel saavad TRÜ üliõpilasteks (ka kaugõppes); töö ei tohi 
olla varem trükis ilmunud; käsikiri tuleb varustada märgusõnaga, Hsa- 
des suletud ümbriku, mis sisaldab tõlkija nime, teaduskonna, kursuse 
ja elukoha, ning tuua hiljemalt 10. veebruariks 1981 ajalehe «TRU» 
toimetusse.

Muusikahuvilised.
Esimestel sõjajärgsetel aastatel 

ja veel mõni aasta tagasi oli «Va
nemuise» teatri ooperikooris ikka 
üliõpilasi, kes said teatrist lisatee
nistuse, mis ületas stipendiumi nii
võrd, et mõned mehed käisid laul
mas ka veel siis, kui nad ülikooli 
olid lõpetanud ja juba kandidaadi
töid tegid. Arvan, et see tradit
sioon vääriks taastamist. Seda 
enam, et see «õppimise kohakaas

lus», mis teatris on, ei võta ära 
võimalust suurte rahade saamiseks 
suvel ehitusmalevas. Liiatigi on 
teatris võimalik töötada osalise 
koormusega. Asjasthuvitatud võik
sid pöörduda teatri kaadriosakonna 
poole. Konservatooriumiharidust el 
ole vaja, isegi muusikakooli hari
dust pole vaja. Piisab sellest, mis 
loodus kellelegi on andnud.

KAAREL IRD

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 
nimetus. Nõndamoodi oleme juba 
korra välja kuulutanud üle-eelmisel 
aastal. Tudengihuumorit üle kaedes 
tõmbus žürii tusaseks: nalja tehti

JÄTKUB
vähe, mõned ei saanud naljast üld
se aru ja pakkusid huumori pähe 
labasusi. Äkki seekord on kirjuta
jaid rohkem, tööd paremad?

PROOVIGEM! Preemiad tahaks 
žürii jagada nii: üks I koha eest — 
25 rbl., kaks II koha eest — ä 15 
rbl. ja kolm III koha eest — ä 10 
rbl. ning kolm ergutusauhinda — 
š 5 rbl. Mõistagi on žüriil õigus 
preemiaid ümber jaotada. Kui žü
rii koosseis huvitab, siis sellesse  
kuulub toimetus koos kolleegiumi
ga ning komsomoli- ja parteikomi
tee esindajaga.

Niisiis. Võistlustööle kirjutage 
märgusõna (etemaid töid hakkame 
kohe avaldam a), sama märgusõna 
kirjutage ka ümbrikule, mille sees 
on autori täielik nimi, teaduskond, 
kursus) ja laske toimetuse post- 
kasti (ph. III korrus, ruum 302).

NB! Jätkame selle aasta algul 
väljakuulutatud võistlusele jõudnud 
tööde avaldamist.

Kas sina ka n ii arvad?
4» Parim loeng on ärajäänud 

loeng. Halvim loeng on mitteära- 
jäänud loeng, mis vahel toimub, 
vahel mitte.

#  EÕM on hea malev. EÜE on 
parem malev. Suve malev on veel 
parem (kõige parem) malev.

& Kõige parem on semester, 
mille järel säilib stipendium. Hal
vim semester lõpeb eksmatrikulee- 
rimiskäskkirjaga. Ülejäänud se
mestrid on head.

#  Kõige parem üliõpilane on see, 
kes mõtleb iseseisvalt ja huvitavalt 
(nagu mina). Hea üliõpilane mõt
leb siis, kui vaja. Halb üliõpilane 
mõtleb, et mõelda on kahjulik ja 
halb.

Kõige parem õppejõud on vil
gas arvestust andma ja osav all
kirja kirjutama. Head õppejõud on 
need, kes pole pahad. Halbu õppe
jõude meil ei ole.

Märgusõna «Vaimuhiiglase kiri»

TÖÖPAKKUMINE
Teadusraamatukokku vajatakse

0,5 kohaga uksehoidjat. Sobib töö
aja pärast (hommikuti kella 5 - 8 -  
ni) üliõpilasele. Palk 35 rbl. kuus. 
Pöörduda majandusosakonda.

Kodunduse 
kabinetis

(Tiigi 78 ruum 208)

registreeritakse õppetööks nii alga
jaid kui edasijõudnuid 15.—18. sep
tembrini kl. 12—15.

Oodatakse kõiki õmblemisest, ku
dumisest ja tekstiilikunstist huvita
tuid.

Avaldame sügavat kaas
tunnet TIINA MÄRTENSILE

i s a
ja  INGA KOOBILE

v a n a e m a
surma puhul.

Inglise filoloogia III 
kursus ja kursuse 

juhendaja

Toimetaja V. SOOTAK

Ajalehe «TRÜ» toim etuse aadress: 202400 T artu. Ülikooli t. 18, TRÜ, ruum  302, tel. 341-21/253. Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. T artu  Ülikooli 17/19. I II . Üksiknumbri hind 2 kop.
— ш Telllm. nr. 3119. MB-06904.
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RAHVASTE SÕPRUSE ORDEN
TARTU LINNALE

N S V  LIIDU Ü L E M N Õ U K O G U  P R E S IID IU M I  
S E A D L U S

EESTI NSV TARTU LINNA AUTASUSTAMISE KOHTA 
R A H V A S T E  S Õ P R U S E  O R D E N I G A

Linna töötajate poolt majanduslikus ja kultuurialases ülesehitustöös 
saavutatud edu eest ning linna asutamise 950. aastapäeva puhul au
tasustada Eesti NSV Tartu linna Rahvaste Sõpruse ordeniga.

NSV Liidu Ülemnõukogu 
i Presiidiumi esimees 

L. BRE2NEV
NSV Liidu Ülemnõukogu 

Presiidiumi sekretär 
M. GEORGADZE

Moskva, Kreml k
5. septembril 1980.

PARTEI TARTU LINNAKOM ITEE E S IM E S E L E  
SEKRETÄRILE S E L T S IM E E S  I. T O O M p L E  
TARTU LINNA TÄITEVKOMITEE E S IM E H E L E  

S E L T S IM E E S  N. P R E I M A N I L E

EKP Keskkomitee, Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium ja Minist
rite Nõukogu õnnitlevad palavalt Tartu töötajaid linna autasustamise 
puhul Rahvaste Sõpruse ordeniga edu eest, mida töötajad on saavu
tanud majanduslikus ja kultuurialases ülesehitustöös, ning seoses linna 
asutamise 950. aastapäevaga.

Kodumaa kõrge autasu on tunnustus linna suurtele teenetele. Tartul 
on rikas ajalooline minevik ning ta on kujunenud nõukogude võimu 
aastail vabariigi tähtsaks tööstus-, teadus- ja kultuurikeskuseks. Tartu 
töötajate saavutused tulenevad meie maa vennasrahvaste pidevalt süve
nevast igakülgsest koostööst ja aktiivsest abist.

Soovime linna partei-, nõukogude, ametiühingu- ja komsomoliorga
nisatsioonidele, töökollektiividele, kõigile töölistele, insener-tehnilistele 
ja teaduslikele töötajatele, loomingulisele haritlaskonnale ning üliõpi
lastele uut edu töös ja õpinguis, kümnenda viisaastaku plaanide ja 
sotsialistlike kohustuste täitmisel ning NLKP XXVI kongressi vääri
lisel tähistamisel.

EKP KESKKOMITEE 
ESIMENE 

SEKRETÄR 
K. V A I N O

EESTI NSV 
ÜLEMNÕUKOGU 

PRESIIDIUMI 
ESIMEES 

J. K Ä B I N

EESTI NSV 
MINISTRITE 

NÕUKOGU 
< ESIMEES 
V. K L A U S O N

ELEGRAMM
NLKP KESKKOMITEE PEASEKRETÄRILE,  

N S V  LIIDU  Ü L E M N Õ U K O G U  
P R E S I ID I U M I  E S IM E H E L E  

S E L T SIM E E S  LEON ID  ILJITŠ B R E 2N E V IL E
Tööpunalipu ordeniga Tartu Riik

liku Ülikooli kollektiiv võttis suure 
rõõmuga vastu teate Tartu linna 
autasustamisest Rahvaste Sõpruse 
ordeniga ja väljendab NLKP Kesk
komiteele, NSV Liidu Ülemnõuko
gu Presiidiumile ja isiklikult Teile, 
kallis Leonid Iljitš, sügavat tänu 
valitsuse kõrge autasu eest. TRÜ, 
mis on oma peaaegu 350-aastase

Tartu,
8. septembril 1980.

ajaloo jooksul olnud meie iidse lin
na lahutamatu osa, on tuntud kui 
teadus- ja kultuurikeskus. Siin on 
õppinud ja töötanud meie kodumaa 
ja teiste riikide paljude rahvaste 
esindajad. ÜHkool, kus praegu õpib 
enam kui 20 rahvusest üliõpilasi, 
on meie partei ülesandeid täites 
saavutanud olulisi edusamme õppe
kasvatus-, ideelispoliitilises ja tea

duslikus töös ning saanud inter« 
natsionaalse sõpruse heaks näiteks.

Innustatuna meie linna kõrgest 
autasust lubab Tartu Riikliku Üli
kooli kollektiiv väsimatult süvenda
da arenenud sotsialismi saavutusi 
meie paljurahvuselise kodumaa hü
vanguks. Ülikooli kollektiiv raken
dab kõik jõud meie partei XXVI 
kongressi vääriliseks tähistamiseks 
ja selle otsuste täitmiseks.

TRÜ rektor prof. ARNOLD KOOP 
EKP TRÜ komitee sekretär dots. ADVIG KIRIS 
TRÜ ametiühingukomitee esimees HELVE KABUR 
ELKNÜ TRÜ komitee sekretär MADIS KALLION

Intervjuu partei linnakomitee 
esimese sekretäri
Indrek Toomega

Mis Teid kui partei linnakomitee muti täitevkomitee vastavad osa- 
sekretäri rõõmustab tänases Tar- konnad on hakanud oma ülesandeid 
tus? senisest paremini täitma.

Rõõmustavat on üsna palju. E ri
list heameelt teeb, et tar tlased tä i
davad edukalt X viisaastaku plaa- 
niülesandeid. Näiteks võrreldes 
möödunud viisaastakuga on töös
tus toodangu väljalase kasvanud ligi 
kolmandiku võrra. Viimasel ajal on 
teatud nihet tunda ka traditsiooni
liselt muret tekitanud linna üldil
mes, nagu  heakorrastuses, ha ljas tu 
ses, tänava te  remondis jm. Iga 
tar tlane  märkab ju ka kesklinna 
majade värvierksust.  See' kõik näi
tab, et vastavate  harude juhid, sa-

Alanud õppeaastal läks käiku 
uus koolimaja, aasta  lõpuks peaks 
valmima lasteaed. Kuid praegu käib 
meil veel ligi kolmandik lapsi tei
ses vahetuses. Tuleva viisaastaku 
kavas ongi ehitada veel kolm koo
limaja ja viis lastepäevakodu. Väl
jaehitamist vajab linna keskus, pu
hastusseadmed, kanalisatsioon jpm. 
Juubeliaastalgi on üht-teist ära 
tehtud. Teeb rõõmu, et suuremat 
tähelepanu linna probleemidele on 
hakanud pöörama vabariigi kesk
organid.

Kõige enam rõõmustab mind mui
dugi see, et linna majandus- ja  
kultuurisaavutusi hinnati Rahvaste 
Sõpruse ordeniga.

Missugune on ülikooli koht Tartu 
linnas?

Tartut teatakse-tuntakse peaaegu 
kõikjal. Alati öeldakse, et seal asub 
ju ülikool. Kuigi viimase 40 aasta  
Jboksul on linna pale muutunud en
disest tööstuslikumaks (ligi küm
nendiku vabariigi tööstustoodan
gust annab Tartu) ,  on linna vaim
suse m ääraja  siiski ülikool. Kind
lasti suureneb tema mõju ja juhtiv^

(Järg  2. lk.)

S e e  o n  T A R T U . . .  
ф  Maja, kus 1802. aastal taasavati ülikool.

©  Tarkusevaramu mäel.
ф  Tartu sümbol on ka vaikne ja roheluserohke Toomemägi.



Intervjuu partei linnakomitee Äulamiifingult
esimese sekretäri 
Indrek Toomega

(Algus 1. lk.J

koht ülikooli materiaalse baasi pa
ranemisel.

Ülikooli parteiorganisatsioon ja 
Tartu linna parteielu?

Ülikooli parteiorganisatsioonil on 
linna parteitegevusele väga  suur 
mõju. Juba eeskätt sellepärast, et 
ülikooli kommunistide pere on väga 

«arvukas. Samuti on need ka väga  
kõrge kvalifikatsiooniga spetsialis
tid, kes võtavad aktiivselt osa linna 
ühiskondlikust elust. Löövad ju 
meie parteiaktiivi õpetamisel kaasa 
nii TRÜ ühiskonnateadlased kui 
teiste erialade esindajad. Näiteks 
majandusteadlastel on v äg a t ih ed ad  
sidemed linna tööstusettevotetega: 
peetakse ühiseid seminare, tehakse 
uurimistöid. •

Linna südames, Raekoja platsil 
hakkas purskkaevu ümber ilmet 
võtma lava. Kas on saabumas linna 
juubeliürituste kulminatsioon?

pidu, 14. ja  15. septembril etendub 
Raekoja väljakul H. Palam etsa v a 
baõhuetendus «Tuhandeaastane 
Tartu», tartlastele saabuvad külla 
sõpruslinnade kultuurikollektiivid. 
Muuseumid on korraldanud huvi
pakkuvaid näitusi kodulinna a ja 
loost. Meeldiv on meie kirjastaja te  
kingitus: ilmub eesti- ja venekeelne 
Tartu  ajaloo väljaanne. Trükist 
peaks tulema ka H. Palametsa 
koostatud fotoalbum eesti-, vene- ja 
ingliskeelse tekstiga. Üleliidulist 
mainet lisab meie tähtpäevale T ar
tule pühendatud postmark.

Kuid selles juubelisaginas ei tohi 
me ära unustada oma tööd. E du
kalt on vaja täita  käesoleva aasta 
sotsialistlikud kohustused. Seni ole
me oma ülesannetesse väga tõsiselt 
suhtunud, on ju II kvartali l inna
devahelise sotsialistliku võistluse 
võitja rändpunalipp meie linnal.

Mida tähendab 1982. aastal pee
tav ülikooli juubel Tartu linnale?

me, et linn oleks selleks ajaks pi
dupäevaseni, kaunim. Tuleval kol
mapäeval tuleb esimest korda kokku 
ülikooli juubeli vabariiklik komisjon 
eesotsas EKP Keskkomitee sekre
täri R. Ristlaanega. Oma ettepane
kud teeb ka linna täitevkomitee. 
Ülikool vajab palju abi: osa hoo
neid on amortiseerunud, on vaja  
uusi. Ainuüksi linna abist jääb suu
rele kõrgkoolile väheks. Loodame, 
et' koos vabariikliku komisjoniga 
suudame palju ära teha.

Lõpuks tahaksin soovida, et oma 
ülikooli 350. aastapäeva ettevalmis
tamisel osa leksid 'v irga l t  ka üliõpi
lased. Suurendavad ju suvemalev 
ja ehitusmalev tublisti linna ja  üli
kooli töökäte arvu. On heameel öel
da, et mõttekas väljend «Iga üli
õpilane on ka T a r tu  linna kodanik» 
pole jäänud ainult sõnadeks.

Soovin ülikooli arvukale kollek
tiivile palju jõudu ja edu alanud 
õppeaasta kõigi ülesannete tä itm i
sel!

Intervjueeris VARJE SOOTAK

Tartu ja ülikool on lahutamatud 
mõisted. Poleks kumbki teiseta nii
sugune, nagu ta on. Nädala täht
saim uudis hakkab juba seljataha 
jääma, tartlane õpib, töötab nagu 
ennegi. Paraku ei saa nädalaleht 
kiidelda operatiivsusega, seepärast 
pakub ülikooli väljaanne veel kord 
kõike kuuldut-nähtut, muidugi oma 
poole pealt.

.Puudutab ju see suur tunnustus 
meid kõiki. Vaatame ajaloo piirides
se või kõneleme tänase päeva 25- 
rahvuselisest kõrgkoolist, sideme
test teiste meie või muu maailma 
kolleegidega. Neid tahke toonitasid 
ka esmaspäevasel aulamiitingul kõ
nelejad. Piduliku koosoleku avas 
parteikomitee sekretär dots. Advig 
Kiris. Presiidiumis olid istet võtnud 
veel partei linnakomitee sekretär, 
TRÜ kasvandik Jaak Kaarma, rek
tor prof. Arnold Koop ja komso- 
molikomitee sekretär Madis Kallion.

Rõõmsa üllatusena kuulsime rek
torilt, et Tartu on esimene linn 
Nõukogude Liidus, keda on auta
sustatud Rahvaste Sõpruse ordeni
ga. «Rõõmustab, et partei ja valit
sus hindavad meie linna teeneid nii 
kõrgelt.» Ta meenutas Tartu aja
lugu, peatus ülikooli osatähtsuse! 
linnaelus. «Märgatavalt on arene
nud tööstus, teadus ja kultuur nõu
kogude võimu aastail. Eriti kõrge 
on Tartu teaduslik potentsiaal: töö
tab ju üle poole Eesti teaduste dok
toreid meie linnas. Suur heameel on 
vastu võtta autasusid, kuld oma 
tööga peame näitama, et me seda
■ШЕЩшшамаваямиюгвжш im тяижмшш i,i

väärime. Rahvaste Sõpruse orden 
õigustab meilt lootma veel suure
maid tegusid.»

Pedagoogika ja metoodika ka
teedri juhataja prof. Inge Unt üt
les oma sõnavõtus: «Kolleegidega 
kohtudes tuleb välja, et Tartut tea- 
takse-tuntakse, seal on ju kuulus 
ülikool.» Viimasel ajal mainitavat 
ka «Vanemuise» teatrit. «Tartus on 
õppinud tuntud revolutsionääre, 
tuntud teadlasi. Juba koolilastele on 
õpikuist teada meie linna nimi. 
Väga hästi tuntakse meid Armee
nias, õppis ju meil kunagi Hatšatur 
Abovjan.»

Bioloogia-geograafiateaduskonna
IV kursuse üliõpilane, komsomoli- 
komitee ideoloogiasektori juhataja 
Ülar Tikk arvas, et tudengitele tuli 
linna orden siiski ootamatult. Nii 
suurt tunnustust ei loodetud. Kuid 
on ju Tartu kõrgkoolidelgi omad 
rahvaste sõpruse päevad täis küla
lisi, töösidemed Nõukogudemaa 
teiste suurkoolidega. Sellegipoolest 
ei tohi loorberitele puhkama jääda, 
vaid teha oma põhitööd, s. t. õppi
da veelgi paremini.

Lühimiitingu lõpul luges A. Kiris 
ette telegrammi, mis saadeti NSV 
Liidu Ülemnõukogu Presiidiumile.

Hiljaaegu naasid Soomest FU 
kongressilt eesti keele ja soome- 
ugri keelte kateedrite õppejõud. 
Ungaris stažeeris matemaatik Mati 
Heinloo, Kuubas väliskirjanduse 
õppejõud Jüri T a lv e t .. .  Kõrgkooli 
internatsionaalsed sidemed ulatu
vad kaugele.

Linna esmamainimise 950. täht- See on kahtlemata mitte ainult
päeva üritusi on toimunud juba linna suursündmus. Ükskõik kuidas
terve aasta. Suvel pidasime laulu- me linna ka ei käsitleks, ikkagi
pidu, reedel tuleb suur võimlemis- on ta seotud ülikooliga. Tahaksi-

Poliitpäeval
Meie vabariigi ühtse poliitpäeva 

teemaks oil «Tähistame väärikalt 
NLKP XXVI kongressi». Kolma
päeva keskpäeval kõneles ülikooli 
aulas sellest ENSV rahandusminis
ter Endel Mändmaa.

EKP TRÜ
komitees

Õppeaasta esimesel istungil 
8. septembril kinnitati sügisse
mestri tööplaan ning arutati 3. no
vembril toimuva ülikooli parteikon
verentsi ettevalmistamist.

Rektori käskkiri
75. sünnipäeval õnnitles rektor 

ning tänas eeskujuliku töö eest val
vur HILDEGARD MÄLTONIT.

Kauaaegse aktiivse kutse- ja ühis
kondliku töö eest ning - seoses 50. 
sünnipäevaga avaldas rektor kiitust 
pedagoogika ja metoodika kateedri 
vanemõpetajale KANNI INDRELE. 
Hoolsa töö eest pälvis kiituse ka 
nakkushaiguste kateedri laborant 
EEVI SILM.

fCiriytame
komsomoliajalugu

Tänavu jõuavad Eesti komsomol 
ja ülikooli komsomoliorganisatsioon 
oma juubelitähisteni. On toimunud 
ülikooli 3 komsomoliorganisatsiooni 
ajaloo konverentsi, läbi uuritud 
kõik TRÜ komsomoliorganisatsiooni 
ajaloo etapid. «Valged laigud» on 
praegu aga teaduskondade, osakon
dade ja kursuste komsomolitöö läbi 
aegade (v. a. õigusteaduskonnas 
aastail 1945— 1968).

Sellepärast otsustati ELKNÜ 
TRÜ komitees luua «Ülikooli kom- 
somolikroonika». Ootame uurimusi 
teaduskondade, osakondade ja kur

suste komsomolitööst, mis peaksid 
olema referaadi mahuga ja käsitle
ma mingit ajalõiku (kas Viimast 
aastat, autori stuudiumiaega jne.) 
teaduskonna, osakonna või kursuse 
komsomolielus. Kasutage komso- 
molidokumentatsiooni, ülikooli aja
lehti, arhiivimaterjale ning muidugi 
oma isiklikke muljeid. Abi ja juhen
damist võib leida NLKP ajaloo ka
teedri õppejõududelt. Teie tööd ai
tavad säilitada järeltulijatele kõige

paremaid, kõige huvitavamaid mõt
teid tudengiüritustest, tudengivaim- 
susest.

Parima töö autor sõidab järgmi- 
misel õppeaastal ühele sotsialism i
maale, teistele parematele antakse 
mälestusesemed.

Uurimusi ootame tuleva aasta
20. aprillini ELKNÜ TRÜ komi
teesse. Täiendavat informatsiooni 
saab teaduskonna komsomolisekre
tärilt.

Aktiivset osavõttu ja head sule- 
jooksu!

ANDRUS LAUREN, 
ELKNÜ TRÜ komitee 

asesekretär

y^õsep unast J a ua

Kaheksandat korda tegutses T a r
tumaal iselaadne üliõpilasnoorsoo 
koondis — TRÜ suvemalev. 7. juu
lil peahoone ees kõlanud avalöögist 
jagunes 306-liikmeline töövägi 
27-ks. Nõndapalju oli ettevõtteid, 
kus 7. juulist 23. augustini kohtas 
suvemalevlaste käterammu ja põse- 
puna. Rühmad ise olid väikesed, 
mõnel pool koguni 4—5-liikmelised. 
Väikesed, aga tublid. Igatahes olid 
suvemaleva-80 komandör Mati Luu
kas (õigus III k.) ja komissar Aare 
Kruuser (õigus II k.) kiitusega hel
ded.

«Noh, võtame kasvõi Nõo sovhoo
si rühma, siis mööblikombinaadi

omad, õlletehas, Elva sovhoos . . .»  
Ja polegi lõppu. Ent oli veel üks 
teine, must nimekiri, kuhu valgete 
käekestega kirjutasid end kommu- 
naalkombinaadi rühma liikmed . . .

Oma ühine malevakodu oli vaid 
Nõo, Elva ja Tartu Metsamajandi 
rühmal, ülejäänud jäid ühiselamu
tesse. Paljudele meeldis elada oma 
vanas toas, kuid oli ka teisi timõtle
jaid, seda näitas konkurss eelmaini
tud rühmadesse.

Suvemaleva deviis kõlab: «Iga 
TRÜ üliõpilane on ka Tartu linna 
kodanik!». Võõbati välisfassaade, 
vekiti kurke, oldi ametis postil joni
dena, pesti tar tlaste  pesu, tehti hal-

iastustöid, täideti betoonivorme . . .  
Õlletehase rühma tüdrukud püstita 
sid tehase rekordi, kastitades vahe
tuse jooksul 51 000 «Värska» pude
lit. Ühtekokku tegi rühm tööd 
60 000 rubla eest, mis peaks olema 
eeskujuks ka EÜE-lastele. Kiitus 
nende komandörile Kaupo Piirile 
(õigus II k.), rühma ainukesele 
funktsionäärile, sest komissar Rai
mo Tamme (ravi II k.) võis nime
tada  «auliikmeks».

Nõo sovhoosi rühm tegi ehitus
töid. Rühmal — ülikooli tütarlapsed 
ja põllumajandusakadeemia noor
mehed — oli hea klapp. Elva sov
hoosi (ülikooli šeflusmajand) rühm

pani varjule ligi 900 tonni heina — 
tubli talvemoon peaaegu poolele tu 
handele vissile. Ju toob nüüd ka 
linnapiima sõõm kõrvu heinaliste 
huikeid. Rühmal jätkus malevavaimu 
Lõuna-Eesti kultuurimajadesse, 
kohtuti teiste malevlastega, m ajan 
di bussiga käidi Riia-ekskursioonil.

2.—3. augustini korraldati kõiki
dele suvemalevlastele laev asõ it 
Värskasse. Sõidupäeva hommikul 
oli taevas norutav ja sorutav ning 
arvata  paarkümmend piknikulist 
jätsid tulemata. Millest nad ilma 
jäid, on tänaseks omavahel ammu 
ära räägitud  ning väsimatu diskor, 
mööblikombinaadi rühma komandör

Arvo Kontkar saanud maleva kan
gelaseks.

Töösuve lõpetamiseks koguneti
21. augusti õhtul Leningradi mnt. 
27 kohvikusse. Mööblikombinaadi 
juhtkonna poolt anti rühmale tä n u 
väärse töö eest mälestusplaat, õlle
tehase malevlasi peeti meeles e tte
võtte juubelimedalitega.

Kuus nädala t kestnud töö näitas 
kätte suvemaleva head ja  vead. 
Staabiliikmetel on kavas talletatud 
kogemusi vahendada leheveergude
le, et ühise aruteluga koondada 
probleemiringe.

MART SAAR

1. foto. Kolm vastuvõtukomisjonis töötanud suvemalevlast oma tava
pärasel läbitungival ilmel.

2. foto. Nõo—Tartu—Värska—Tartu— Nõo.
MATI LUUKASE ja AIN RAALI fotod.



ÜLIKOOLI
Ei ole kahtlust, et iga ülikooli 

inimene teab, mis juubelist jutt. 
öelgem  siiski veel kord: 1632. aas
tal alustas Tartus tööd ülikool. 
Seega tähistame 1982. aastal alma- 
mater'i 350. sünnipäeva.

Ettevalmistused on alanud juba 
hulk aega tagasi. On moodustatud 
vabariiklik komisjon, mida juhib 
EKP Keskkomitee sekretär Rein 
Ristlaan, ülikooli peakomisjon ja 
alakomisjonid. Lisagem sedagi, et 
plaanid on koostatud, töö käib. Kus 
millega parajasti tegeldakse, sellest 
hakkab ajaleht nüüd pidevat infor
matsiooni andma.

Peakomisjon on koos käinud ala
tes 4. oktoobrist 1979. 4. septembri 
nõupidamine koos alakomisjonide
ga oli juba kuues. Rektor prof. 
A. Koop tegi teatavaks NLKP 
Keskkomitee otsuse juubeli tähista
mise kohta. Ta ütles, et meie üli
kooli populariseeritakse juubeli pu
hul ka UNESCO kaudu. Tuleval 
kolmapäeval toimub valitsuskomis
joni väljasõiduistung Tartus. Sel
leks on tutvutud meie tööga, raa- 
matukoguehitusega jm.

Dots. H. Palamets kommenteeris 
ülikooli juubelitest tehtud filme.

Ülikooli juubeli peakomisjoni esimees on rektor A. KOOP, tema ase
täitjad õppeprorektor U. PALM, teadusprorektor H. METSA ja partei
komitee sekretär A. KIRIS.

Liikmed: J. KAARMA, EKP Tartu Linnakomitee sekretär,
J. VILL ER, Tartu Linna RSN Täitevkomitee aseesimees,
H. ROOSVE, ENSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministee

riumi inspektor,
V. HAAMER, õppeprorektor,
A. OTSTAVEL, haldusprorektor,
M. KALLION, ELKNÜ TRÜ komitee sekretär,
H. KABUR, TRÜ ametiühingukomitee esimees,
A. LIIM, ajalooteaduskonna dekaan,
L. ALLIKMETS, arstiteaduskonna dekaan,
A. LOOG, bioloogia-geograafiateaduskonna dekaan,
A. KÜNNAP, filoloogiateaduskonna dekaan,
V. PAST, füüsika-keemiateaduskonna dekaan,
A. VIRU, kehakultuuriteaduskonna dekaan,
V. KRINAL, majandusteaduskonna dekaan,
M. KILP, matemaatikateaduskonna dekaan,
A. PALTSER, õigusteaduskonna dekaan,
L. RAID, ühiskonnateaduste nõukogu aseesimees,
H. PALAMETS, NSV Liidu ajaloo kateedri juhataja,
L. PEEP, teadusraamatukogu direktor,
E. FINK, pearaamatupidaja,
M. REINFELDT, teadusosakonna teadussekretär.

Alakomisjone on 10. Nende koosseisu toome ära iga komisjoni tege
vusest lähemalt kirjutades.

Ikka ja  jä lle  
ühiselamisest

Kohe mitte ei taha seda juttu  üli
koolilehes kir jutada. Ausalt.

Kõigepealt tsiteerin ühiselamu 
elanike meelespead! «Ühiselamu on 
selle elanikele ühiseks koduks. Ühis
elamu igalt elanikult nõutakse dist
siplineeritud käitumist, ühiselamu 
sisekorra eeskirjade austamist,  hoo
likat ja tähelepanelikku suhtumist 
kaaselanikesse, õpingutesse ja so t
sialistlikku omandisse.

Ühiselamus peab valitsema selli
ne kord, mis tagab võimaluse seal 
õppida, tervislikumalt elada ja kul
tuurselt puhkeaega veeta.

1. Ühiselamus on keelatud:
О  kaaselanike rahu rikkumine,
О  koosviibimiste korraldamine,
О  alkohoolsete jookide tarvita

mine,
О  kõrvaliste isikute ööbima jät

mine.

2. Ühiselamusse majutatud isikud 
on kohustatud:
О  täitma sisekorra eeskirju,

О  hoidma oma ühiskodu korras 
ja puhtana,

О  võtma osa ühiselamu valvest,
О  ühiselamust väljakolimisel t a 

gastama isiklikult koman
dandile kõik tema kasutuses 
olnud ühiselamu varad, sisse- 
pääsuload ja toavõtmed.

3. Sisekorra eeskirjade rikkumisest 
tulenevad tagajärjed:
О  korrarikkuja eemaldatakse 

kohe ühiselamust ja '  teda 
võidakse mitte lubada eksa
meid edasi sooritada (ka mit
te järgmisteks vastuvõtuek- 
samiteks),

О  ei m aju ta ta  ühiselamusse üli
õpilaseks vastuvõtmise kor
ral,

О  kaotsiläinud või tagastamaka 
inventari , voodivarustuse jne. 
maksumus nsutakse sisse 
seaduses ettenähtud kor
ras.» *

Milleks nii pikk tsitaat? Igav, 
kõigile tuntud-teatud. Jah, ühisela-

mise eeskirju on kõik ühiskodula 
sed kunagi lugenud, paraku on 
samm teadmisest teoni pikavõitu. 
Ei usuta, et valvest puudumise p ä 
ras t kuuse alla kolida tuleb, et liig- 
lõbususe tagajärje l  tootvale tööle 
peab minema jne. Alati ei pruugi 
vahele jääda. Üks kord läks hästi, 
teinegi kord, aga Mihklitele tuleb 
kunagi mihklipäev ja  Mannidele ka. 
Tõsijutt.

Tahame ju kõik ilusti-kenasti ela 
da, õppida, puhata — olla üliõpila
sed. Ei maksa siis unustada, et seal 
tuleb vesi peale tõmmata, et suitsu
otsa põrandale visata pole esteeti
line, et puhtas ja korras toas pü
sib ka elanik igapidi puhtam.

Ohiselamujuttu võiks terve lehe
numbri täis kir jutada, kuid ehk ai
tab meeldetuletuseks sellestki. Iga 
tahes, ühikaelanik, pea meeles, et 
ühiselamukoht on muutunud defit 
siidiks, ühiselamise võimalusest il
majäämine aga hoopiski kergeks.

* Arusaamatuse puhul pöörduda 
ühiselamu komandandi poole.

HANNES TAMME

olnuat о oinast

LEO LEESMENT

Möödunud sajandil oli vene keelt 
kõige raskem õppida nendel, kes 
elasid maal ja olid seotud peamiselt 
põllutööga. Maalapsed, kes algkoo
lis õppisid erilise huviga, leidsid 
edasiõppimiseks ainsa võimaluse 
vene keele omandamisega. Olid ju 
kesk- ja kõrgemad linnakoolid tol
lal kõik venekeelsed. Kirjutan j ä r g 
nevalt ühest huvitavast juhtumist, 
kus maapoisi vanemad leidsid sood
sa võimaluse oma pojale vene keele 
õpetamiseks, misjärel poiss võis 
minna juba Tartusse haridust j ä t 
kama.

Ju t t  on Võnnu lähedal elanud 
Oskar Raudsepast, kes sündis 1868. 
aastal n ing  suri juhtiva raudtee- 
tnsenerina 1950. aastal.  P äras t  kõr
gema hariduse saamist Riia polü
tehnikumis töötas ta kaua aega Lä
tis  raudtee-ehituste juhatajana, hil
jem aga Eestis mitmesugustel juh
tivatel kohtadel raudtee alal. Oma

NB!
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K uidas v a n a s ti käidi 
vene keelt õppim as

vene keele õppimise kohta on Raud- male jõudnud, peatas isa järsku
sepal säilinud ladus üleskirjutus, hobuse ja kandis mind ja õde kii-
See leiti pärast tema surma 1950. resti teise sõiduki peale ema juur-
aastal viimases elukohas Lootvinas. de. Esimene hobune oli jääprakku
Ühest rottide näritud paberite kim- sattunud. Kaua aega sikutasid isa
bust loeme järgmist: « . . .  palju ja sulane, enne kui hobuse jõudsid
rõõmu tegi, kui ema õemees ja  tädi välja kiskuda, 
ning onu Venemaalt külla tulid
ning kompvekke ja präänikuid kaa- Tädimees oli rentinud vesiveski
sa tõid. Nad käisid kord aastas, ha- Jušinkal,  mõisas teisel pool Strä-
rilikult küünlapäeva laadal, kui kovot ja Tomkinot. Ta viis mind
Peipsi kinni külmanud oli, kodu- oma tütre Leena ja poja Jaan iga
maal, või nagu  nad ise ütlesid kellegi vene erukapteni perekonda,
«Lihvlandis», uhe l sarnasel korral kelle pool veel teisi eesti asunike
tagas i soites pandi mind saani pea- lapsi oli, tähti ja kirja õppima; õpe-
le ja sõidutati tädimebe ja  onuga tas  keegi naisperest ja mõnikord ka
kaasa Venemaale vene keelt õppi- kapten ise. Tuba oli külm, köeti väi-
ma. Kuidas mu meeleolu oli kodust kese malmahjuga. Meid söödeti
lahkudes, ei mäleta, aga  seda tean, poslamasla pliinidega. Talve möö-
et vanemad ise kurvad olid ja nut- dudes toodi lapsed jälle koju Ju-
sid. Sõideti kahe hobusega. Esimese šinkasse, kus vahetevahel käisin
saani peal ees oli isa minu õe Ida mõisaomaniku poja juures tähti ja
ja minuga n ing teise hobuse peal lugemist h a r ju ta m a s . . .  
sulane Endrek minu emaga. Sõideti
läbi Piirisaare üle Peipsi, öhtupi- Pikapeale õppisin sedaviisi vene
meduses kaldast hulk maad kauge- keele hästi selgeks.»
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• • . gusse, kus käsitletakse ülivõrret.
ü liu sina lt konspekteerinud, oli üli-

I /  õpilane üliväsinud ja läks ülikooli 
sööklasse ülivähese raha eest üli-

Üliuhke ülikond seljas tormas üli- suure isuga sööma. Kõht ülitäis,
agar üliõpilane ülikiiresti laborisse tundis üliõpilane, et on igapidi üli
ülihappe sööbivusprotsenti määra- ja et ülikoolis on ülitore Õppida, 
ma. Ü liosavalt ülitarga vastuseni
jõudnud, oli ülim itm ekülgne üliõpi- «Ülivõrratu autor»
lane üliõnnelik, et jõuab veel loen-
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VÕITSID

ARSTITEADUSKOND

(Algus eelmises lehes)

U u r i m u s l i k u d t ö ö d
I a u h i n d

Tea Aarma, Krista Kiiroja (H. Jalviste, V. Kull), Urve Aasma (dots.
N. Vihm), Tõnis Altsaar ja Maano Tihane (E. Arak), Eduard Astel 
ja Vambo Vahar (E. Arak), Katrin Hanimägi (prof. L. Nurmand ja 
dots. L. Mehilane), Viivi Heido ja Kadri Talving (dots. H. Jalviste, 
U. Leisner ja V. Loolaid), Krista Helde ja Lea Paeoja (dots. V. Sil- 
lastu), Lilia Jakman ja Natalja Loboda (prof. A. Truupõld), Tiiu 
Johanson (dots. J. Tammeorg), Helle Karro ja Galina Litter (M. Kar
lis), Lea Kipping ja Sirje Ots (dots. kt. R. Birkenfeldt), Maris Kiris
taja (dots. J. Tammeorg), Katrin Kivisalu ja Tiina Kortsnik (dots. kt. 
K. Kull), Marje Kleemann, Anne Silbaum ja Merike Lepp (dots. kt. 
T. Talvik), Juri Kolesnikov (prof. E. Tünder ja K. Põder), Lea Kuhi 
ja Marge Poska (L. Tanning ja L. Saluste), Goar Kuldpärg ja Reet 
Laaskik (dots. H. Jalviste ja V. Liivrand), Mart Kull (prof. V. Sär
gava), Sirje Kõiv (dots. I. Kõiv), Helle Laar ja Margit Lind (dots. 
P.-H. Kingisepp), Reet Laasik ja Goar Kuldpärg (dots. V. Liivrand 
ja H. Jalviste), Mare Liiger ja Ruth Pärtel (prof. H. Vahter ja dots. 
kt. E. Elberg), Mare Liivamägi ja Kaie Raja (dots. N. Vihm), Margot 
Linder, Dagmar Mägi, Kaie Pruunsild, Kristine Toom (dots. L. Sild- 
ver), Margot Linder (dots. V. Sillastu), Silja Lukas (prof. E. Rau- 
dam), Ants Lõhmus ja V. Sofilkanitš (dots. J. Seeder), Sirje Mõttus, 
Viia Parv ja Ruth Song (dots. L. Slldver), Vladimir Neklessa 
(E. Kuus), Rita Labotkina, Mare Mandrat ja Eva Nestor (dots.
S. Russak, T. Vihalemm), Vera Lan (dots. V. Vahing), Aime Olesk ja 
Tiina Roosimägi (dots. L. Tamm, A. Paves), Eesti Oona ja Sirje Soo- 
dam (dots. A. Vapra), Terri Ots (dots. N. Vihm), Ülo Zirel ja Sergei 
Omeltšenko (dots. P.-H. Kingisepp), Meelis Pauklin (prof. E. Rau- 
dam), Inge Piho ja Andres Mäe (dots. E. Tallmeister), Anna Pintšu- 
kova (prof. E. Raudam), Toomas Podar ja Ragnar Heido (prof. 
K. Villako, v.-õp. L. Villako), Mart Riispere, Jüri Vahtramäe ja Ellen 
Vopsu (V. Pert), Mare Riive (dots. V. Kask), Anne Silbaum (U. Noor
maa), Lidia Sitin ja Ülle Tomasberg (prof. J. Saarma, dots. M. Saar
m a), Maarika Soovik (dots. S. Russak, S. Nõvandi), Sirje Suits ja 
Anu Ansip (dots. V. Kask), Ilmar Särg ja Velju Mark (prof. L. Pokk, 
dots. S. Maramaa), Mari Tagen, Hipp Toomsalu, Anneli Beilmann ja 
Kaja Julge (dots. T. Talvik), Lee Tammemäe ja Külli Kubi (prof. 
K. Gross), Kai Tennisberg (prof. K. Gross), Kristine Toom, Tiiu Sein 
ja Katrin Koluvere (dots. M. Mägi, T. Tomberg, T. Talvik), Katrin 
Tuttelberg ja Sille Väli (L. Tanning), Riina Unt ja Irina Maaring 
(prof. L. Boston), Meelis Vainu ja Margus Viigimaa (prof. L. Tähe
põld, E. Karelson), Vahur Vaivere (prof. V. Salupere), Alja Vesso 
(prof. E. Sepp), Liina Viitas ja Tiia Saks (dots. I. Kõiv), Ervin Vilson 
ja Margus Viigimaa (prof. K. Põder), Tiiu Voitk, Karmen Laineste, 
Ülle Kadastik (dots. U. Leisner), Veronika öun ja Tiia Tuulik (dots.
H. Jalviste, V. Liivrand).

II a u h i n d

Malle Kala ja Ülle Saalis (dots. R. Birkenfeldt, R. Kaskmets), Anu 
Kangro ja Ade Heinvee (dots. T. Talvik), Maarika Kull ja Anne Tee
äär (dots. L. Sildver), Katrin Lüüs ja Ülle Tomasberg (dots. R. Kask
m ets), Maire Seene (v.-õp. A.-L. Padar), Ingrid Siigur ja Tiina Teder 
(dots. Ü. Lepp), Merle Toim ja Tiina Jaek (H. Leesik), Sille Väli ja 
Kaie Pross (dots. Ü. Lepp).

S a n i t a a r h a r i d u s 1 i к u d t ö ö d
I a u h i n d

Merike Ausmees (prof. V. Saarma), Aili Glaser (prof. V. Saarma), 
Malle Kala (prof. V. Saarma), Lea Kipping ja Sirje Ots (dots. R. Bir
kenfeldt), Helle Laar (prof. V. Saarma), Helgi-Koidula Oja (prof. 
V. Saarma), Kaie Rosin ja Anu Kalm (dots. A. Vapra).

II a u h i n d
Küllike Avikson (prof. V. Saarma), Ann Jaakmees (prof. V. Saar

m a), Mall Joost ja Karin Uist (dots. R. Birkenfeldt), Hille Lill (prof. 
V. Saarma), Ülle Sarap (dots. R. Birkenfeldt).

BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND

I a u h i n d
Elle Alber (prof. S. Nõmmik), Urmas Arumäe (v.-õp. M. Viikmaa, 

dots. J. Kärner), Jaan Habicht (R. Vlllems, dots. A. Heinaru), Alvar 
Hank (v.-õp. U. Pragi), Imbi Henno (J. Soom, dots. A. Heinaru), Ruth 
Hint (О. Hopjorskaja), Riina Ilisson (A. Kangur), Jaak Jaagus (P. Ka- 
ring), Anne Järva (prof. H. Miidla), Rein Kalda (T. Randla, A. Kirk), 
Sirje Kaljula (dots. A. Kongo, A. Järvet), Jaanus Kiili (dots. H. Ling), 
Tiina Ksenofontova (prof. H. Trass, K. Pork), Riho Kõiveer (dots. kt. 
J. Simisker), Ülle Lahke (T. Orav, H. Rauk), Maris Laja (prof. H, 
Trass, H. Pärna), Aili Lilleorg (dots, J. Ristkok), Kristel Lilles (prof.
H. Trass, L. Kannukene), Margus Maasik (dots. J. Ristkok), Aare 
Martinson (dots. J. Ristkok), Matti Masing (dots. H. Ling), Rein 
Metssalu (A. Saava, dots. L. Viileberg), Riima Niidas (dots. E. Kukk), 
Peeter Nõges (I. Balanov, dots. E. Kukk), Katrin Ott (v.-õp. S. Kivi, 
M. Viikmaa), Anu Plink (H. Kink, R. Perens, J. Vares), Helje Proosa 
(dots. A. Marksoo), Elle Puurmann (A. Kont), Ivar Raik (v.-õp. K. 
Laugaste), Tago Sarapuu (R. Villems, M. Saarma), Martin Zobel 
(prof. T. Frey), Indrek Tamm (H. Kink), Ain Tarro (J. Jagom ägi), 
Angela Teever (H. Kink), Reet Tuisk (dots. A. Raik), Vladimir Tuuga 
(O. Kurs), Igor Tuuling (V. Puura), Aldo Vaan (dots. J. Ristkok),

FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND  

Ü l d f ü ü s i k a  k a t e e d r i  v õ i s t l u s t ö ö d  / — ^

I a u h i n d
Indrek Peil (A. Mirme, dots. E. Tamm).

II a u h i n d
Margus Rätsep (A. Mirme, dots. E. Tamm).

E k s p e r i m e n t a a l f ü ü s i k a  k a t e e d r i  
v õ i s t l u s t ö ö d

1 a u h i n d
Tauno Kure (dots. L. Pung), Tõnu Nelsas (M. Anso), Aare Oja

maa (v.-õp. H. Voolaid), Reet Susi (dots. A. Ots), Kalev Tarkpea 
(dots. A. Ots), Valeri Timofejev (R. Reiljan).

(Järgneb.)



Mina isiklikult ennast punk  
rock'i austajaks ei pea ja «PRO 
PELLERI» piletisabas seista ei 
viitsi. Aga kui möödunud pühapäe
val pilet kätte toodi, siis sai mi
nustki U rmas Alenderi rännakute 
tunnistaja.

Igatahes näitas paras koolipoiste 
parv «Vanemuise» kontserdisaali 
ukse taga, et huvi asja vastu  ikka 
tõsine on. Ka «jäneste» seltskonna 
vastu  oli olulisi meetmeid rakenda
tud, nimelt on piletikontrolöre v ä 

l i su k se le  tunduvalt lähemale too
dud. Kui õnnelikud piletiomanikud 
(kõik ei pääse ju marjamaale) olid 
kohad sisse võtnud, plaksutati ka 
p raegu  vaa ta  et Eestimaa parimaks 
pundiks peetav «Propeller» lavale.

Ausalt öeldes, ma nüüd enam ei 
mäletagi, kust Alenderi «rännakud» 
alguse said. Igal juhul kohtas ta  
oma veidi õudsel ja natuke rohkem 
müstilisel teekonnal hulganisti hu
vitavaid inimesi ja  tekkisid nii mõ
nedki ka laiemale üldsusele huvi
pakkuvad lood. Näiteks kohtumisel

itLeeleolud eksirännakul 
j a  natuke Р Ш К  tsf üldse

pisi-iiba-pisitillukese Pöial-Mona- 
Liisaga (no miks ta ikkagi nae ra 
tab?), või siis Punamütsikese kurb
lik laul Halli Hundi kõhus: oli see 
eila või üleeila, kui olid minu v as
tu hell ja  hea? Ja  siis veel need 
Pöialpoisid, kes olid otsustanud 
Tartu  ' ülikooli geoloogiat õppima 
tulla ja  laulsid nüüd väga  meele
olukalt: see on meie p u n k e r . . .  
Siinkohal ei suutnud ka kaks noor
meest minust vasakul enam vastu 
panna ja varsti  rappus kogu pingi
rida kindlas rütmis.

Üldiste meeleolude taus tal pais
tis rõdu rahvas siiski rahulikum 
(ohutuse mõttes õnneks — ikkagi 
rõdu!),  kuna all saalis ei piirdutud 
üksnes püstihüppamise ja muidu 
elava kaasalöömisega; üks noor
härra  oli parema nähtavuse (võib
olla ka enda näidata tahtmise) s a a 
vutamiseks teisele kukile roninud.

P ä ra s t  vaheaega oli m ärga ta  
publiku reageeringu tunduvat elav
nemist. Seda kindlasti ka teatava 
dopingu mõjul. Olgu, ärme peame 
seda viimast antud juhul Jtõige olu
lisemaks. P unk rock oma stiilivõte
te, mõnel juhul ka küllalt õnnestu
nud tekstiga oli see, mis elevuse te 
gelikuks põhjuseks sai.

Enamik meist on harjunud kõr- 
gekvaliteediliste stereogrammarite 
ja -magnetofonidega — omamoodi 
pettusega. Ja kuigi avalikul kont
serdil esitatava tehniline tase ei 
ulatu kaugeltki ideaalseni, ei m ä r
kagi me seda, minnes niivõrd kaa
sa vahetult pakutavaga. Selle «õn
ge» läks vaata ja-kuulaja  ka «P ro 
pelleri» puhul.

Et kogu Alenderi rännak rõhuta
tult punk’ilik oli, olgu siis siinkohal 
lühidalt punk rock'x viimastest ek
sirännakutest. (Refereeritud V. O ja
kääru «Popmuusikast».)

. Sõnaraam at ütleb: punk  — ko
gemusteta nooruk, tänavapoiss, ad 
jektiivina: vilets.

See, meil tuntud punk, peenema 
nimetusega new w ave  — uus laine, 
murdis end muusikamaailmas ede
tabelisse seitsmekümnendate lõpus. 
Ettevõtlikud ärimehed avastasid, et 
ka punk'il on omad kindlad kom- 
mertsomadused. Bisness pööras pea 
peale Sensational A lex  H arvey  
Band.'i, Sex  Pistols'i ja  kogu punk  
rock'i inimliku külje: protesti" ko
danliku mõttelaadi ja  pa igal tam 
mumise vastu. Edaspidi ei pakku
nud punk  enam midagi demokraat

likku. Haaknõelad, žiletiterad ja 
muu seesugune oli vaid süütu tea t
raalsus. Kui aga  Ameerika ansam 
bel Kiss kir jutas oma nimes S-täh- 
tede asemel SS-i ruunimärgid ja 
a lustas esinemist Goebelsi hüstee
rilise küsimusega «Kas tahate to 
taalset sõda?», või kui Sex. P istols 
tegi koos Austraaliast põgenenud 
pangaröövliga laulu «Jumal kaits
ku natse», oli see juba seljakeera- 
mine oma endistele ideaalidele. Ko
gemusteta noorukist, tänavapoisist 
oli saanud vilets hüsteerik.

Jälle Eestimaa peale tagas i  tu l
les on selge, et «Propeller» too ko
gemusteta tänavapoiss on. Ja  kuigi 
punk rock on kindel stiil, on ka 
«Propelleri» mehed ise tunnistanud, 
et muusika, selle tõelises muusika
lises mõttes, punk  olla ei saa.

Nii võlubki «Propeller» oma ker
gelt üleoleva teatraalsuse, parajalt  
iroonilise ja  vaba suhtumisega.

See uus ja omanäoline ongi võit
nud meil oma kindla publiku — 
para jast  mürsikust kuni keskkoolist 
veel natuke edasi (endastmõisteta
valt on ka erandid lubatud). Ja  
miks ka mitte — see on tänuvää rt  
publik, kergesti süttiv ja kaasa

elav. Igatahes suutis Peeter Vol
konski ka kõik mitte just õnnestu
nud repliikide hõikajad kenasti m a
ha rahustada: anname andeks, laste 
asi.

Too n.-ö. aktiivne vaata ja ,  kes 
selliste esinejate puhul vabaõhu- 
kontsertidega harjunud, ei pööra- 
nudki erilist tähelepanu kontsert
saali esinduslikumatele nõudmistele. 
Ei tea, öeldakse, et aeg ja ruum ei 
peagi alati m ääravad olema.

Vahepeal oli aga  Alender oma 
eksirännakutega jälle kodumaile 
jõudnud ja  kogu kirev seltskond 
surematust Kaštšeist kuni Lumival- 
gukeeeni hõiskas juubeldades 
pu(a)nkranniku  hümni «Das ist die 
Woche». Lisapalaga nõuti veel p ä ä 
semist Karuksile ja selleks korraks 
pani «Propeller» pillid kotti, luba
des taas  veel kord Tartumaale  tu lla,

P. S. Pole võimatu, et mõni üli
energiline mees ka «Vanemuise» ees 
seisnud kollase-sinisetriibulise au 
toga  meeldiva üllatusena prii sõid« 
sai. See ei huvitanud enam. Vasak 
kõrv oli lukus, paremas aga  laulis  
keegi: veel üks Linda, veel ü k s . .  -

SIIRI SOLD ATKINA

J Ä T K U B
Võistlustingfmusi loe eelmisest ja 

üie-eelmisest lehest!

Habemetu  
häbematu

H abemetu häbem atu üliõpilane 
esitas väärikale professorile vääri
tu küsim use habeme ja  kiilaspea  
suhte kohta. Professor kam m is ha
bet, silitas lä ikivat kuka lt ja ütles: 
<rE t olete veel habem etu, olete hä
bematu. Kõrvade ja  kulm ude vahe
lisel territooriumil on teie karva
kasv ääretult aktiivne  — ilm selt 
olete debiilne».

<rFrigo»

Võimlemispidu tuleb
Täna kell 16.30 saab ta  a lguse m ars iga  Vanemuise tänava lt  laulu

väljakule. Vöimlemispeol osalevad oma kavadega ka üliõpilased. Võlm- 
lemispeo üldjuht on samuti TRU-st — kehalise kasvatuse ja spordi 
kateedri juha ta ja  dotsent Uno Sahva. Jääb loota, et seekord on ilma
taat peo vastu  heatahtlikum ja selle ikka pidada laseb!

Följetonikonkurss 
0. Lutsu mälestuseks

O. Lutsu majamuuseum kuulutab välja f ö l j e t o n i k o n k u r s i
0 .  Lutsu mälestuseks n ing Tartu  950. aastapäeva puhul. Kirjutame föl
jetoni O. Lutsu eeskujul eelkõige Tartu linna probleemidest.

Premeerimiseks on ette nähtud 100 rbl., mida jaotatakse järgmiselt:
I preemia — 50 rbl.,

II preemia — 30 rbl.,
III preemia — 20 rbl.

2üriil  on õigus vas tava lt  esitatud tööde tasemele preemiaid ümber 
jaotada.

Osa võivad võtta  kõik TRÜ statsionaarsed ja  mittestatsionaarsed 
üliõpilased. Tööd tuleb varus tada  m ärgusõnaga  n ing  pealkirjaga «Föl
jetonikonkurss O. Lutsu mälestuseks», lisada suletud ümbrikus autori 
nimi, teaduskond, kursus ja elukoht n ing  saa ta  või tuua  hiljemalt
1. novembriks 1980 O. Lutsu majamuuseumisse (Riia 38).

\ / л  *л  1 Л  л  : rinolarüngoloogia ringi tööst XVeniS ГвдбП Ul \ viisaastakul dots. S. Sibulalt ja
uute liikmete vastuvõtmine.

2. oktoobril kell 10.15 ph. aud. 
204 toimub vene keele metoodika 
kateedri dots: ELVIIRA VASSILT- 
ŠENKO venia legendi loeng teemal 
«Принцип учёта родного языка 
учащихся и реализация его в учеб
ном процессе.»

Prof. AGO KÜNNAP, 
filoloogiateaduskonna 

dekaan

O TO R IN O L A R Ü N G O -  
LOOGIA RINGI

avakoosolek on kolmapäeval,
17. septembril kell 17 Heidemanni 
t. 1.

Päevakorras ettekanne ÜTÜ oto-
■ i w m  ■— ■in im.......  .....—

Toimetaja V. SOOTAK

F Ü S IO L O O G IA R IN G
alustab oma järjekordset tööaastat 
18. septembril kell 17. Avakoosolek 
toimub füsioloogia kateedri ruumi
des O. Lutsu 2. Päevakorras on eel
mise aas ta  töö aruanne (ringiva- 
nem O. Vasar), uute liikmete vas tu 
võtt ja  valimised. Muljeid koos dia
positi ividega Budapesti rahvusvahe
liselt füsioloogide kongressilt jagab  
dots. H. Kingisepp.

d i s k o õ h t u
Laupäeval,  13. septembril m ajan 

dusteaduskonna õppehoone saalis 
(Nooruse t. 9) kl. 20 diskos/шдо.

LEITUD
naiste käekott. Küsida ph. ruum 301.

T u u s ik u d
IV kvartaliks on saabunud järgmised sanatooriumi- ja puhketuusikud: 
S a n a t o o r i u m i d :

Kislovodsk «Piket» »5. 11.—го. 12. — sllmah. — 45.— rbl.
Sotsi «M6s Vidnõi» 5. tl. —28. 11. — südame-vereringeh.. — 34.50 „
Jaunkemeri 4. 12..—27. 18. — günekoloogilised h. — 54,— „
Jurmala «Cina» 25. 12. —17. 01. — südame-vereringeh. — 36.— „
Kemerl «TSaika» 2. 12.—25. 12. — seedeelunditeh. — 33.— „
Tshaltubo «Zeleznodorosnik» 25. 10..—13. 11. — südame^ereringeh. 29.70 „
Jurmala «Draudziba» 9. 11.—29. 11. — närvisüsteemih. — 33.— „
Leningrad «KÜnitgeskl» 4. 12.—27. 12. — seedeelunditeh. — 33.— „
Petrodvorets 27. 10..—19. 11. _ .■ — 36.— „
Valgevene «Vassilevka» 1. 11,—24. 11. — närvisüsteemih. — 36.— „
Pärnu «Estonia» 30. 11.—23. 12. — liigesteh. — 34.50 „

„ «.Rahu» 20. 11.— 13. 12. — seedeelunditeh. — 54,— „
,, ,, 12. 12.— 4. 01. — n^visüsteem lh. — 34.50 „
„ „ 27. 10.—19. 11. — seedeelunditeh. — 54.— „
,, ,, 19. 10.—И. И. — seedeelunditeh. — 48.— „
„ «Söprus» 20. It).—12. 11. — südame-vereringeh. — 36.— „

Jevpatorija (kurs.) 28. 10.—20, 11. ~  IHgeste-, närvi-, — 37.80 „
günekoloogilised h.

Pjatigorsk (kurs.) 7. II.—30. 11, — seede-, liigeste-, — 36.— „
närvisüsteemih.

[ о d u d:
Pühajärve 7. П.--18 . 11. — 2 tuusikut

13. 12.—24. 12. — 9 teosikut
Leedu «Lampedžai» 15. 11..-29 . 11. — 1 tuusik

n a a d i d :
Krimm «Volga» 30. 10.--2 2 . 11. — 2 tuusikut — ä 24.— гЫ.

Soovijail esitada avaldused ametiühingukomiteesse.

T A G A S IP IL K

Läbi vee, läbi muda, läbi liiva, läbi kruusa, läbi r o h u . . .  Ah jaa,  hommikul ja õhtul 
läbi kaste ka. Ikka üle kahekümne, ka üle kolmekümne kilomeetri päevas. Ja  nii terve 
nädal.

Õhtul kuivatad lõkkel riideid, vahid kordumatuid leeke. Kaunid on Eestimaa august i
õhtud.

Foto meenutab Eesti Looduskaitse Seltsi ja Tartu üliõpilaste looduskaitseringi tänavu
suvist matka. Aga kus see tehtud sai, enam ei mäleta. VARJE SOOTAK

Ajalehe «TRÜ» toimetuse aadress: 202400 Tartu, Ülikooli t. 18, TRÜ, ruum 302, tel. 341-21/253. Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. Tartu Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri hind 2 kopt
-  Tellim. nr. 3176. MB-06957. ,

«  J  fH k v a P  УУ «Тарту Рийклик Юликоол» («Тартуский государственный университет»). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ и профкома Тартуского государственного университета, г. Тарту,.
Эстонской ССР.
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Oli esimene istung
Kolmapäeva hommikul kella 

kümneks kogunesid nõukogu saali 
ülikooli juubeli valitsuskomisjoni 
liikmed eesotsas EKP Keskkomitee 
sekretäri R. Ristlaanega n ing üli
kooli peakomisjon ning alakomis
jonide esindajad. Rektor prof. A. 
Koop andis lühiülevaate juubeli se
nisest ettevalmistuskäigust ja  tu t 
vustas komisjonile ülikooli e ttepa
nekuid juubeliks vajamineva suh

tes. Ülikooli poolt võtsid sõna veel 
dots. T. Ilomets, professorid H. 
Metsa, J. Kalits, L. Allikmets ja 
V. Pas t  ning haldusprorektor A. 
Otstavel.

Valitsuskomisjon tutvus ülikooli 
hoonete, teaduskondade tööga ja 
raam atukogu uue hoone ehitusega. 
Esimesest ühisest arupidamise päe
vast kir jutame lähemalt järgmises 
lehenumbris.

Komsomolikroonika
§  16. septembril toimunud 

ELKNÜ TRÜ komitee istungil aru- 
tafi ülikooli komsomoliorganisatsi
ooni ees seisvaid ülesandeid val
mistumaks NLKP XXVI kongres
siks. Võeti vastu  vastavasisuline o t
sus ja kinnitati ürituste plaan.

ф  Lahendati mitmeid organisat
sioonilisi küsimusi. Kevadel ülikoo
li lõpetanud ja erialasele töö'e asu
nud “Sergei Nazarenko asemele v a 
liti ühel häälel ELKNÜ TRÜ komi
tee asesekretäriks õppe- ja teadus
töö alal majandusküberneetika osa
konna lõpetanud Ülle Lepp. Seoses 
ülikooli lõpetamisega vabastati  in- 
terklubi presidendi ja komsomoliko- 
mitee liikme kohalt Airi Põder.

Uueks interklubi presidendiks kin
nitati õigusteaduskonna IV kursuse 
üliõpilane Valdo Randpere. Omal 
soovil vabastati  ülikooli komsomoli 
operatiivrühma komandöri kohalt 
Toivo Rappu, kelle asemele k innita
ti õigusteaduskonna III kursuse 
üliõpilane Sulev Rais. Ideoloogia- 
sektori juhata ja  asetäitjaks sõjalis- 
patriootilise töö alal kinnitati õi
gusteaduskonna I kursuse üliõpila
ne Kalev Ollo. Valdo Randpere ja 
Kalev Ollo koopteeriti ühtlasi ka 
TRÜ komsomolikomitee liikmeteks.

ffe NB! Teaduskondade komso
molisekretäridel palutakse kohe ära 
tuua õpperühmadevahelise kon- 
kurss-ülevaatuse perfod.

ifLõtteid raekoja-esiselt
Onn, see haaram atu  ja  sõnutu, 

on osadus. Onn on mõtte- või tun- 
desild mõne inimese, mõnede ini
meste või ajalooga. Mida avaram ja 
kaugelekandvam on sild, seda ram- 
musam õnn ja astuja  tugevus. 
Inimesi õnnelikuks ja tugevaks te 
ha on neid ühendada.

Mille nimel?
See on küsimus.

Rahvast ühendab minevik, olevik 
ja oodatav tulevik.

Kui äratundvalt ja õnnestavalt 
sulasid ühte tartlased Raekoja p la t
sil oma tuhandeaastas t  a jalugu 
tunnistades, võis mõista vaid õlg- 
õlas seistes.

Me oleme põline rahvas sel kidu
ral maal aastatuhandeid. Põline 
vööni m aas tamm. Näinud torme

ja närilisi, ikka seisnud, kohisedes^ 
lootust. See on me minevik. Ooda-i 
tav tulevik on kasvav ja  arenev, 
olevik — heaolusse pürgiv riik,' 
milles võrsete puhkemise ilu onj 
piiramata. Sellest viimasest, rahust,  
vendlusest, sõprusest riikide ja 
rahvaste vahel oleme rääkinud pal-| 
ju. Sagedasti oleme suunanud loo- 
'tusrikkaid pilke tulevikku ja rahul-j 
olevaid olevikku, kuid minu meelest 
vähem vaadanud minevikku, etj 
mõista tänaviku hinda ja teada, 

U ä rg  4. lk.)
EDUARD SAKI fotol

Algas looduskaitse kool
Sangastes  algas 14. septembril niimoodi: esimesel looduskaitsetöö 

järjekordne meie ja Moskva ülikoo- üldhariduskoolis, teisel päeval sel
li ühiskorraldatav noorte teadlaste lealane hariduseandmine kõrgkoolis 

j looduskaitse kool. Seekord juba ja viimasel päeval ühiskondliku 
I seitsmes. Kuraator meie ülikooli looduskaitse töövormide arutamine.
poolt on professor Endel Varep. 

j  Teel Otepää kõrgustiku lõunaserva 
näidatakse külalistele meie maas-

Kokkuvõtvaks saavad taas  bussiret- 
ked Lõuna-Eesti maastikel. E tte 
kanded trükitakse ära meie ülikooli

tikke. Loengupäevad jagunevad teaduskogumikus.

Kulikovo lahingust
Kulikovo lahingu 600. aastapäe

va tähistamiseks pidas eriõpetuse 
kateedris 8.— 12. septembrini kõiki- 

I de teaduskondade üliõpilastele 
J  loenguid kateedri õppejõud Jakov 
Samodumski. Anti ülevaade Moskva

vürsti Dmitri Donskoi ja Tatari 
väejuhi Mamai taktikast Kulikovo 
lahingus. Puuduta ti  ka riikluse ku
junemist Venes, Kuldhordi purus ta
mist Kulikovo väljal ning selle la
hingu täh tsus t  Venemaa arengule.

Läheneb ülikooli SV parteikonverents
Ülikooli parteiorganisatsiooni 

gruppides ja tsehhiorganisatsiooni- 
des (teaduskondade ja allasutuste 
organisatsioonid) jõudsid lõpule 
aruande- ja valimiskoosolekud. 3. 
novembril seisab ees ülikooli par- 
teialgorganisatsiooni IV konve
rents, mis tõmbab joone alla aru
ande- ja valimisperioodile ja annab 
ühtlasi ülevaate sellest tööst, miile 
ülikooli kommunistid on ära teinud 
möödunud kahe aasta jooksul.

Teatavasti otsustas NLKP Kesk
komitee käesoleva aasta juuniplee- 
num 1981. aasta veebruaris läbi 
viia NLKP XXVI kongressi. Sellele 
tähtsale sündmusele meie partei ja 
kogu rahva elus saame vastu min
na omapoolsete töösaavutustega, 
mis rajanevad kogu kollektiivi ühi
sel püüdel täielikult täita partei ot
sustest tulenevad ülesanded, lähe
neva kongressi eel aga leida uusi 
võimalusi senisest veelgi paremaks 
tööks. Meie parteikonverentsi toi
mumine NLKP XXVI kongressi 
künnisel tähendab aga ka seda, et 
tehes kokkuvõtteid viimase kahe 
aasta töö tulemustest, senitehtut 
tõsiselt hinnates, selles positiivset 
ära märkides ja kitsaskohti esile 
tuues peavad meie kommunistid 
lähtuma partei XXV kongressi ot
suste realiseerimise kriteeriumist.

Kui heita siinjuures väga põgus 
tagasipilk aruandeperioodile, siis 
võib kahtlusteta öelda, et 650-liik- 
meliseks kasvanud parteiorganisat
sioonile ja kogu meie ülikooli kol
lektiivile on see olnud jätkuva

arengu periood. Lähtudes kogu 
oma töös partei XXV kongressi ju
histest, on saavutatud häid tulemu
si ülikooli tegevuse kõikides oluli
semates valdkondades. Samal ajal 
ei ole see areng olnud vastuolude
ta, kohatiste vajakajäämiste ja te- 
gematajätmisteta. On töölõike, kus 
meie tööd-tegemised vajavad olu
list parandamist või tõsisemat lä
bimõtlemist. On probleeme, mille 
lahendamine nõuab nii parteiorga
nisatsiooni kui administratsiooni 
tõsiseid pingutusi teaduskonna, all
asutuse või ülikooli kui terviku ta
sandil.

Nii nagu kogu lõppeval viisaas
takul, on parteiorganisatsioon ja 
rektoraat ka kahel viimasel aastal 
pühendanud palju tähelepanu õppe
töö kvaliteedi tõstmisele ja õppe
distsipliini tugevdamisele. Selle tu
lemusena on märgatavalt tõusnud 
õppeedukus, mis möödunud õppe
aastal oli 91,0% (1975/76. õppeaas
tal 88,0% ja 1977/78. õppeaastal 
88,3%). Sealjuures rõõmustab eriti 
asjaolu, et ilmneb tendents õppe
edukuse taseme ühtlustumisele eri
nevates teaduskondades. Kuid üht
lasi ei saa mööda minna tõsiasjast, 
et õppeedukuse edasise loomuliku 
tõusu reservid ei ole veel kõikides 
teaduskondades kaugeltki ammen
datud. Üliõpilastes õppetöösse tõsi
sema ja kohusetundlikuma suhtu
mise saavutamise ning õppeprotses
si kvaliteedi õppejõududepoolse eda
sise parandamisega peab kindlusta
ma meie tulevastele kõrghariduse
ga spetsialistidele veelgi sügava

mate, veelgi paremini kinnistunud 
teadjmiste andmise, aga, järelikult, 
ka õppeedukuse edasise tõusu.

Tõhustunud on kollektiivis tehtav 
ideelis-poliitiline kasvatustöö, mille 
sisukamaks ja efektiivsemaks muu
tumisele andis olulise tõuke NLKP 
Keskkomitee otsus «Ideoloogiatöö  
ja poliitilise kasvatustöö edasisest 
parendamisest». Kindla koha kõrge
ma haridusega spetsialistide ette
valmistamisel on omandanud üli
õpilaste ühiskondlik-poliitiline prak
tika, täiustub selle süsteem ja ates
teerimise korraldus. Enam tähele
panu pühendatakse üliõpilaste kõl
belisele ja esteetilisele kasvatusele 
ning töökasvatusele. Ent just 
NLKP Keskkomitee eelnimetatud 
otsus rõhutab eriti ideoloogiatöö ja 
poliitilise kasvatustöö suurt osa
tähtsust arenenud sotsialistliku  
ühiskonna inimestes kommunistliku 
teadlikkuse kujundamisel ja võitlu
ses vaenuliku ideoloogiaga terava 
ideoloogilise võitluse tingimustes. 
Meie võimalused oma kollektiivis, 
eriti üliõpilaste hulgas, selle töö 
parendamiseks, ei ole veel täielikult 
ära kasutatud. Rohkem initsiatiivi 
selle töö korraldamisel tahaks näha 
komsomoliorganisatsioonilt. Mitte 
iga teaduskonna üliõpilaskollektii- 
vis ei ole saanud regulaarseks üht
se poliitpäeva kohtumised ja vest
lused, samal ajal kui aulas ülikooli 
kollektiivile regulaarselt korralda- 
tuina on nad olnud meie kollektiivi 
ja vabariigi juhtivate töötajate 
kohtumise tõhusaks vormiks.

TRÜ arvamine NSV Liidu juhti
vate kõrgkoolide hulka oli kõrgeks 
tunnustuseks meie alma mater'i 
teaduslikule potentsiaalile, mis on 
ka viimaste aastate vältel kasva
nud nii arvuliselt kui tasemelt. 
Täiustunud on ülikooli teaduse 
juhtimise organisatsioon. On loo
dud iseseisev teadusliku uurimise 
instituut ülikooli juures (üldise ja 
molekulaarpatoloogia instituut). 
Nüüd seisab ülesanne selles, et kõik 
need kõrge kvalifikatsiooniga tea
duslikud jõud, mis ülikooli on koon
dunud, rakendada maksimaalselt 
efektiivsele tööle. Selle ülesande 
realiseerimist hakkab siin-seal pi
durdama majandusliku baasi maha
jäämus, mis avaldub mõne! erialal 
kaasaegse aparatuuri vähesuses 
või ruumide kitsikuses. Ühelt poolt 
on see meie kiiresti areneva teadu
se loomulik tulemus, teiselt poolt 
aga meie hoonestiku amortiseeru
mise tagajärg. See asjaolu sunnib 
parteikomiteed ja rektoraati veelgi 
enam tähelepanu pöörama ülikooli 
majandusliku baasi edasisele tugev
damisele.

EKP Keskkomitee ja ENSV va
litsuse toetusel on ülikcol viimasel 
viisaastakul saanud mitmeid uusi 
hooneid: majandusteaduskonna õp
pehoone, füüsikakorpuse, elektrolu
minestsentsi ja pooljuhtide labora
tooriumi. Nende ehitiste lisandumi
ne ülikooli hoonetekompleksi ei ole 
aga suutnud likvideerida varase
mate aastate vältel tekkinud ja üli
kooli kiire arengu protsessis säili
vat ruumide, eelkõige õpperuumi

de ja ühiselamute vaegust, aga ka 
administratsiooni tööruumide üle
asustust. õpperuumide kitsikust ai
tab oluliselt vähendada 1982. aas
tal valmiv auditooriumide korpus 
füüsikahoone juures, mille ehitami
ne on mitmetel põhjustel seni eda
si lükkunud. Kuid reaalsuse pinnale 
jäädes peame endale tunnistama, et 
lõpliku lahenduse õpperuumide 
osas saab anda alles edasine ehi
tustegevus.

Rõõmustab, et valmimas on uni
kaalne teadusraamatukogu hoone, 
mille kasutuselevõtmisega saavad 
ülikooli raamatukogu rikkused vää
rilise ja nõutele vastava hoiupaiga. 
Tekib võimalus ka ülikooli muuseu
mide küsimuse lahendamiseks ja 
ülikooli juhtimisaparaadi (õppeosa- 
kond, kantselei, TUO) töötingimus
te mõningaseks parandamiseks. 
Raamatukogu käikuandmine käes
oleva aasta lõpul saab ehitajate ja 
ülikooli töötajate vääriliseks töö- 
kingituseks NLKP XXVI kongres
sile.

Ülikooli kollektiiv on suurte tra
ditsioonidega teovõimas kollektiiv. 
Ei ole kahtlust, et talle on täiesti 
jõukohased suured ja vastutusrik
kad ülesanded, mille lahendamine 
ei kulge kunagi kergelt, ilma jõu
pingutuste ja raskusteta. Tublid 
saavutused ülikooli senises tegevu
ses on aluseks edasistele edusam
mudele meie partei otsuste täitmi
sel. Olen veendunud, et minnes 
partei XXVI kongressile vastu üht
se ja üksmeelsena, tähistab ülikooli 
kollektiiv seda tähtsat poliitilist 
sündmust meie partei ja rahva elus 
uute suurepäraste töösaavutustega.

ADVIG KIRIS,
EKP TRÜ komitee sekretär
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Inimese eest inimese jaoks
M I S  o n  l k ?

1. LK on Tartu üliõpilaste loodus- 
kaitsering.

2. LK on asutatud 13. märtsil 1958 
(samal päeval ilmus ka ajakir
ja «Eesti Loodus» esimene num
ber).

3. See LK on vanim looduskaitse 
üliõpilasorganisatsioon Nõuko
gude Liidus ja esimesi maail
mas vähemalt.

4. LK teaduslik juhendaja on ol
nud algusest peale J a a n  E i -
1 a r t, TRÜ looduskaitse- ja ko-

f du-uurimise kabineti juhataja, 
TRÜ keskkonnakaitse komisjoni 
esimees.

Viis, neli, kolm aas ta t  tagasi 
olid ülikoolis mitte ainult ajalehe 
kaudu teada looduskaitseaktivistid 
Ülo Mander, Jüri Roosaare, Juhan 
Voist, Arvo lital, Urmas Peterson 
ja mitmed teised. 1975. aastal teh
ti a lgust ülikooli looduskaitsepäe
v a l a :  18. mail sõideti Alatskivile, 
seal rajati  õpperada. Järgmise aas 
ta 23. mail ra jati  õpperada V apra
mäel ja Tõraveres. Kolmas ülikooli 
looduskaitsepäev oli 1977. aasta  22. 
mail Kastre Peravallas. Järgmine 
juba mõneti muutis sisu — see oli 
Järvseljal põhiliselt ringi enda ja 
tema vilistlaskonna osalemisel. 
Looduse õpperadu on ringi liikmed 
hiljemgi kavandanud, looduskaitse- 
päevade a lgatus  aga  katkenud. P ä 
ras t  seda on tegevusest ka lehe
veergudele vähe jõudnud. Kas töö 
soikumine? Arutasime seda toime
tuses koos juhatuse nelja liikmega. 
Vestlusringis olid:

MARICA MIGGUR (ringi presi
dent, biol. V k.),

TORMI PRITSIK (biol. III k.), 
SIRJE GRENŠTEIN (biol. III k.), 
ANDRES TÕNISSON (geogr.

III k.).

K A S  M Õ Õ N A A E G ?

MARICA: Mõneti küll. Oleme ku
junemas nagu liialt mingiks matka- 
klubi filiaaliks. Osa üritusi toimub 
ruumis, mis pole kooskõlas ringi 
nimetusega. Mõtlemapanevad olid 
prof. Hans Trassi Baikali-ekspedit- 
siooni muljed looduskaitsest ja bio- 
indikatsioonist, samuti V. Parg i 
Antarktika-jutt .

ANDRES: Osavõtjate arv on kõi
kuv, olenevalt üritusest muidugi. 
Keskeltläbi on üritusel kir jas kusa
gil 60 liikme ümber, nii TRÜ-st kui 
EPA-st. Kroonikat ei ole ka just 
palju. «Aidaraamatusse» ehk nime
kirja märgime end sisse, välisüri- 
tuste pildid on albumeis.

SIRJE: Pole mõeldav, et siseüri- 
tustele suur mass tuleks.

MARICA: Väga populaarne on 
avamatk Taevaskotta . Sinna tuleb 
uudistama palju «rebaseid», kellest 
vaid osa jääb. Matk on tavaliselt 
oktoobri alguses.

Kõigil liikmetel polegi korraga 
võimalik koos käia. Ikka on mitu 
asja käsil, minul vähemalt küll. 
Juhatusse peaksime rohkem noore
maid valima. Ma ise tahtsin  ülikoo
li alguses hirmus palju ära teha.

ANDRES: Muret teeb, et erilist 
ringi tunnet ei ole. Ometi peaks 
ring  olema midagi kursusetaoliselt 
ühtset.

SIRJE: Sellest on kahju. Lähed 
tänaval ja ei teagi, et vastu  tuleb 
sam a ringi liige.

MARICA: Praegu%on tugevasti 
ahenenud teiste teaduskondade osa
lemine ringis, EPA-st käib rohkem 
metsanduse tudengeid. Vanasti oli 
kaaluvalt palju keemikuid, arste, 
matemaatikuid, filolooge, a jaloola
si.

SIRJE: Üksikutel üritustel käib 
ka muud rahvast.

MARICA: Midagi teinud me ik
ka oleme, talvel on peaaegu igal 
nädalal üritusi. Ometi erilist põle

mist pole näha. Küllap on see aga 
üldine tendents.

P Õ H I L I S E L T
E E S T I M A A S T

MARICA: Üks tegevussuundi on 
läinud aastal alanud Eestimaaga 
tutvumine. Meile kõneldi Eesti vee
kogudest, jahindusest, m aapa ran 
dusest. Eesti teemat tahame jä tk a 
ta. Soov oleks enam tegutseda 
väljas.

ANDRES: Välisüritusi tuleks 
rohkem teha. Seal saame tu t tav a 
maks ja  kasu on ka. Midagi väga 
konkreetset ju ei saagi.  teha.

SIRJE: Peaksime säärastele üri
tustele rohkem mõtlema. Teoreetilist 
külge on ka vaja, aga  välja tuleb 
senisest enam minna.

MARICA: V äga ilus komme on 
vana-aas ta  õhtul kunagiste loodus
teadlaste kalmudel küünalde süü ta 
mine, ringi algusaasta il  ka uue aa s 
ta vastuvõtmine. Loed kroonikat ja 
imestad, kui palju võeti sellest v a 
rem osa. Nüüd käivad põhiliselt v i
listlased ja mõni üksik üliõpilane.

TORMI: Peale avamatka ja v a 
na-aas ta  õhtu on teisigi traditsioo
ne. Järvseljal peame kevaditi lõpu- 
lõket, kevadsemestril on ringi aas- 
tapäevakonverents . Igal sügisel 
toimub J. Eilarti juhendamisel 
kõigile «rebastele» Tartu linna eks
kursioon.

MARICA: Aastapäevakonverentsi- 
le tulevad meile külalised Moskva 
ülikooli looduskaitsemalevast. Vii
mane kord kuulasime ettekannet ja 
vaatasime slaide nende patrullkäi- 
gust suurel rahvaüritusel.  Tudengid 
jälgivad, kuidas inimesed looduses 
käituvad. Ja  mitte ainult ei jälgi, 
vaid ka keelavad ja õpetavad. Näi
teks võtsid nad ära kirved neilt, 
kes sellega looduses pahandust te 
gid. P ä ras t  pidid patustajad kirve 
kättesaamiseks laagriplatsi korista-

ANDRES: Kõige rohkem jäi mul
lusest meelde J. Eilarti loeng loo
duskeskkonna seisundist ja globaal
sest prognoosimisest. Paljude e tte
kannete pealkirjad on aga  vist v ä 
ga spetsiifilised, uued inimesed ei 
julge kuulama tulla.

TORMI: Mulle meeldis kõige roh
kem matkamine koos Looduskaitse 
Seltsiga P aganam aa lt  Setumaale. 
Nii pikka maad pole ühe nädalaga  
varem vist maha käinud. Ja  väga 
huvitav oli. Varasemad matkad olid 
bussidega, sel aastal esmakordselt 
jalgsi.

MARICA: Niisugune seltsiga rei
simine on samuti ammune tava. 
Kahjuks ei saa mitmed ringi liik
med sellest osa võtta. Paljusid soo
vijaid segab suvine praktika. Nii 
saavadki sõita põhiliselt nooremad 
tudengid ja vilistlased. Kaks bussi
täit  on planeeritud seltsi rakvast, 
üks üliõpilasi, vilistlasi veel peale 
selle. Need on väga  huvitavad rei
sid, omapäi käies ei oska nii palju 
vaadata  ega mõista.

SIRJE: Kui teeks seltsiga üldse 
midagi rohkem koos?

ANDRES: Seltsi Tartu osakond 
haljastas Kassitoomet, korrastas 
Mäksat,  Raadi parki. Meist võiks 
just seal abi olla.

SIRJE: Sel aastal püüame veidigi 
korrastada kultuuritegelaste ja  loo
dusteadlaste haudu Raadil. Siis on 
silmaga näha, mis me teinud ole
me.

ANDRES: Vilistlased meenuta
vad alati, kui huvitav nende ajal 
olnud. Tollal oli enam vaimustust.

MARICA: Praegu  räägitakse roh
kem kui tehakse.

ANDRES: P ära s t  ettekandeid 
võiks julgemini küsida. Paraku  on 
enamik ülitagasihoidlikud.

MARICA: Aastapäevakonverent- 
sil ütles J. Eilart,  et eelmise presi
dendiga (Aldo Vaan) sai ta  harva 
kokku, aga  ta toonitas, et iseseis
valt saime siiski palju tehtud. Ko-

danikutunne peaks meis üldse tu 
gevam olema.

SIRJE: Kui ülikooli ära lõpeta
me ja  tööle läheme, oskame vist 
pisutki teistele loodust seletada. 
Ringi läbi suureneb igatahes nende 
inimeste arv, kes arm astavad loo
dust, tahavad teisi õpetada. Palju  
tuleks ära  teha koolides.

MARICA: Palju  sel õpeta j algi 
aega, koormus on suur. Looduskait
sest ainult klassiruumis küll kõnel
da ei maksa. Olen praegu koolis 
praktikal ja  kuulasin üht niisugust 
tundi, õ p e ta ja  jutu ajal vaatasid 
lapsed lakke, kurvakstegevate nä i
dete peale naerdi.

SIRJE: Minu meelest on l inna
lapsed julmad. Maal on lapsed loo
duslähedasemad. Kujutan ette, et 
mõni linnas kasvanu saab metsa 
alles pioneerilaagris. Kui ta  seal 
matkal näiteks sipelgapesa vah ti
ma jääb, kiirustatakse sealgi t a 
gant. Vaja õigeks ajaks järgmisele 
üritusele jõuda.

MARICA: Looduskasvatus algab 
kodunt, koolis ei suudeta vist enam 
palju muuta. Kuigi ka koolis peaks 
see varem algama. Sel aastal õpe
tatakse looduskaitset õppeainena 
koolis esimest korda. 7. klassi p rog
rammis on aga  liiga palju tähele
panu looduskaitse ajaloole pööra
tud. Lapsed tuleks välja viia, m a t
kata, õpetada laagrit  ja lõket tege
ma. Kust see laps muidu õpib!?

SIRJE: «Tallinnfilm» või «Eesti 
Telefilm» võiks väga teravaid filme 
teha looduse reostamisest (näiteks 
Jäga la  jõest). Näidata just reosta
mise tagajärg i .  Ettevõtete juhid 
maksavad küll trahvi ära, kuid loo
dus ei saa sellest puhtamaks.

ANDRES: Heameelega kuulaks 
mõne suurettevõtte juhtiva töötaja 
arvamust miks ei hoolita elukesk
konnast. Süüdistada tuleks ka 
kõrgemalseisvamaid instantse. Meie 
ühtse juhtimise tingimustes on jä ä 
nud vastuolu majanduse ja loodus
kaitse vahel.

SIRJE: Direktor muretseb põhi- 
toodangu eest, ikka rohkem ja kii
remini, loodukaitse eeskirjad on a i 
nult risti jalus.

(Jä rg  3. lk.)

Paganamaal, Haanjamaal, Setumaal 6.̂  Juhendajate järg on Jaan Ei-

juhtinud metsavaht Lembit Leht- fikseerida uudse materjali teadmis- 4. Juhendajad (vasakult Arvo mehe JEnu^MäelaPk1äaesOSa,KOnna ES'"
saar , . sa ,ve- lital Enn Loigu Ilja Kala) aruta- 7. Oma luu lesõnaga saatis teele

2. Päevikupidamine (Tormi Prit- 3. Ökoloogiline maailmakäsitlus vac* põnevamat Haanja-vananti. |eelopäeva üks juhte Peipsi-
sik) ja fotografeerimine (Tiina oli eriti vajalik kopratammide uu- 5. Pärlijõe ülemjooksul ja Luha- poeet Paul Haavaoks. See oli mat-
Mehikas, Peeter Reintal) aitasid rimisel. soo rabades kohtuti tõelise loodus- ka lõpupäeval 18. augustil Värskas.

1. Nädalaajalise Lõuna-Eesti 
ekspeditsioonil.se õpperetke algus 
oli Peetri jõel, Eesti viimases lõu- 
nakoordirtaadipunktis, kus esimesed 
rajaskeemid jagas välja Eesti Loo
duskaitse Seltsi Varstu osakonna 
esimees Vello Denks (paremal). Te
ma kõrval on Paganamaa retke
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Dotsent Leo Tiigi õpilaskond ei 

piirdu ainult geograafidega — te 
m a loenguid on kuulanud ka meie 
rohkearvuline majandusteadlaste  
pere. Teiselt poolt on meie tänane 
juubilar laialt tuntud ka ajaloolas
te hulgas — põhjalike ajaloolis- 
geograafiliste uurimistööde, huvita
vate  artiklite ja sõnavõttude ning 
sügava arhiivimaterjalide tundm i
sega.

Kui vestelda paarkümmend aa s 
ta t  tagas i kõrgkooli lõpetanutega, 
siis paljudel neist on mitmed õppe
jõud juba ununenud, Leo Tiiki m ä 
letavad aga kõik. «Millised la ia lda
sed, entsüklopeedilised teadmised, 
kui huvitavad, lausa põnevate fak
tidega il lustreeritud loengud, kui 
koloriitne isiksus ja sõbralik inime
ne!» — selliselt meenutavad teda 
sageli endised üliõpilased. Tõepoo
lest, «apelsini» (Tallinn—Paldiski) 
ja «keegli» (Keila—Haapsalu) 
raudteede lugu meie transpordivõr
gu kujunemisel on jäänud püsivalt 
meelde ilma konspekteerimata ja 
kordamata.

Tõsi, vähese huumori- ja enese- 
kriit ikameelega üliõpilastele Leo 
Tiik kui eksamineerija sageli ei 
meeldinud, õigemini see viis, kuidas 
õppejõud nende lapsused naljaks 
pööras. Näiteks vuristab vastaja  
Itaalia geograafiast: «Kasvatatak
se viinamarju, ts itrusviljalisi, maisi, 
riisi, nisu, m ak a ro n e . . . »  — «Kas 
makaroniaugupuurid on kodumai

sed?» — esitab eksamineerija vahe- 
küsimuse. «Noh, varem neid im- 
porditi, nüüd on hakatud ka ise 
tootma,» loodab vasta ja  trafaretse 
«tõega» olukorrast üle saada. Tei
sel juhul räägib vasta ja  siberi ho
bustest — väikestest, kuid tugeva
test ja pakasele vastupidavatest, 
nimetades neid «pikakarvalisteks si- 
birjakkideks». «Aga Mamin-Sibir- 
jak?» — kõlab vaikne vaheküsimus. 
V astaja  peab seda paha aimamata 
kaasaaitavaks n ing jätkab fan ta 
seerimist: «Jah, muidugi, see ei eri
ne nimetatust palju . . . »  Andestav 
muie ilmub õppejõu näole alles siis, 
kui kõnelust kuulnud kaasüliõpilas
te naerupahvatus oli juba pa ljas ta 
nud kogu koomika.

Leo Tiigi pajatused tormisest 
merest ja meresõitudest, vaiksetest 
laidudest, saartest ja randadest tu 
ginevad enamasti tema enda ja 
talle tuntud rannarahva nähtule- 
kogetule, olles seega elamuslikult 
meeldejäävad. Vist seetõttu ongi 
tema isiksus eksootikahimuliste sil
mis «vana merekaru» romantilise 
koloriidi saanud. Meresõidu geo
graafia tundmises ongi Leo Tiigi 
teadmised erakordsed, ja mitte ai
nult tänapäeva, vaid ka keskaegse 
meresõidu asjus. Üldse on ta  
väga  kodus kogu meie ala kesk
aegses majandus- ja ühiskonna- 
geograafias. Kui allakirjutanu üli
õpilasena ÜTÜ-tööna võrdles 17. 
sajandi ja tänapäeva suuremõõdu- 
listel kaartidel Klooga ja Keila 
ümbruse geograafia muutusi, siis 
rootsiaegsete  kaartide keerukaid

märke n ing gootikirjalisi tekste ai
tas  dešifreerida Leo Tiik.

Leo Tiik on sündinud 15. sep
tembril 1910. aastal Tallinnas, ku 
hu tema vanemad olid saabunud 
Hiiumaalt. Esivanemate veri ongi 
vist see, mis Leo Tiigile meie Lää- 
nesaarestiku eriti südamelähedaseks 
on teinud — kui kateedris on vaja  
saata  kedagi «Moonsundi arhipelaa
gile» üliõpilaste praktikat või eks
kursiooni juhendama, on tänane 
juubilar alati lahkelt nõus olnud. 
Ja vaevalt leiakski kedagi teist, kes 
seda kanti paremini tunneks!

Tallinna Poeglaste Kommerts
gümnaasiumi lõpetas Leo Tiik 1929. 
aastal,  saades samal aastal ka 
Tartu  Ülikooli õigusteaduskonna 
majandusteadusliku osakonna üli
õpilaseks. Rahapuudus aga ei või
maldanud õpinguid tookord a lus ta
da, vaid alles 1935. aasta  sügisel, 
kui õnnestus Tartu  Keskraamatuko
gus töökoht saada. Eduka üliõpila
sena sai ta 1939. aastal üheks se
mestriks stipendiumi Stokholmi üli
kooli juurde. Sama aasta  sügisel 
sooritas ta  edukalt ülikooli lõpuek
samid n ing asus tööle Tartu Üli
kooli. Siin töötas ta  assistendina 
1940. aasta lõpuni, siirdudes seejä
rel koos osa m ajandusteaduskonna
ga Tallinna, Tehnikaülikooli juurde. 
Pool aastat hiljem mobilisatsioon
— hävituspataljon — Eesti Laskur- 
korpus. 1942. aasta  lõpust õpingud 
Plehhanovi-nim. Rahvamajanduse 
Instituudis Moskvas Eesti NSV 
Rahvakomissaride Nõukogu korral
dusel. 1943. aastal määrati Leo

Tiik ENSV Riikliku Plaanikomisjo- 
ni osakonnajuhatajaks. Kui aga 
Tallinna Polütehniline Instituut
1944. aasta  1. novembril oma tege
vust alustas, oli tema m ajandustea
duskonna õppejõudude nimekirjas 
ka Leo Tiik. Et tollal oli terav 
puudus kõrgharidusega spetsialis ti
dest, tuli peale õppetöö veel muid 
kohustusi täita. Muu hulgas oli Leo 
Tiik mitme aasta  jooksul E NSV TA

Raamatukogu direktoriks (1953. 
aastani) .

1954. aastal siirdus Leo Tiik taas  
Tartusse ning sellest a jas t peale on

ta olnud TRÜ geograafiaoskonna 
õppejõud. Umbes pool tema audi- 
toorsest koormusest on aga olnud 
pidevalt majandusteaduskonnas, ja 
kuivõrd viimases on tegemist suur
te õpperühmadega, siis on dotsent 
Leo Tiigi loenguid kuulanud ökono
miste tunduvalt enam kui geograa
fe.

Dots. L. Tiigi teaduslik tegevus 
on olnud suunatud Eesti rahvam a
janduse ajaloo ja  ajaloolise geo
graafia probleemide käsitlemisele. 
Ta on Eesti NSV paremaid arhiivi- 
ja  kirjanduslike materjalide tu nd 
jaid, mis on võimaldanud avastada 
paljusid uudseid fakte ja seisukoh
ti Eesti rahvam ajanduse ja asus tu
se ajaloo alalt. Uurimistööde tule
musi on dots. L. Tiik avaldanud 
ajakirjades ning ajalehtedes.

Dots. L. Tiik täitis kuue aasta  
vältel matemaatika-loodusteadus- 
konna prodekaani ülesandeid (kuni 
teaduskonna reorganiseerimiseni 
1961.a.).

Ka päras t pensionile si irdumist
1977. aasta  augustis  on dots. L. 
Tiik täitnud igal aastal õppeüles
andeid kateedri juures, jätkanud 
oma uurimistöid arhiivides n ing 
osalenud aktiivselt ka teaduskonna 
parteialgorganisatsiooni töös.

Soovime dotsent Leo Tiigile head 
tervist ja  edu, jõudu ja jaksu edas
pidiseks, et tema raugem atu  ind 
ning nooruslik energia ja nakatav  
elurõõm oleksid meile ikka endiselt 
eeskujuks!

Kolleegide nimel 
MART VABAR

o a
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Küllap on ülikooli igas allüksu

ses mõni inimene, kelle poole 
kaastöötajad  meelsasti pöörduvad 
mitmesugustes küsimustes nõu ja 
abi saama. Füüsilise geograafia ka
teedris on selliseks meheks dotsent 
Lev Vassiljev. Alatasa palutakse 
tal üle vaadata  venekeelseid k ir ja
tükke, käiakse nõu saam as kaarti- 
de-kartogrammide-skeemide vormis
tamiseks või kutsutakse appi mõne 
delikaatset tooni nõudva dokumen
di koostamise juurde. Pole olnud 
juhust, et dotsent Vassiljev abi 
andm as t keelduks, eks sellepärastki 
teda üha tülitatakse.

Dotsent L. Vassiljev on ülikooli 
raudvara. Ülikooli põllumajandus
teaduskonna lõpetas ta  1946. aas 
tal, kuid juba üliõpilasena töötas 
abijõuna geodeesia ja  m aakorra l
duse kateedris, kuhu jäi päras t  lõ
petamist töölegi. Alates 1951. a a s 

tas t  sidus L. Vassiljev end geograa
fidega, hakates algul õpetama ko
hakaasluse korras,  hiljem aga  juba 
koosseisulise assistendina ja vanem 
õpetajana geograafia (praegu füü
silise geograafia) kateedris. Paus  
õpetamisse tuli aastatel 1954— 1957, 
mil juubilar oli Moskva M aakorral
duse Inseneride Instituudis aspiran
tuuris ja lõpetas selle kandidaadi
kraadi kaitsmisega geodeesia alal. 
Kirjade järgi on ta kateedri ainus 
mittegeograaf — tehnikateaduste 
kandidaat, aga oma hinge ja  tege
vuse poolest küll kõige ehtsam 
geograaf. Kraadi kaitsmisest peale 
on dotsent (selle kutse sai ta  
1963. aastal) Vassiljev pidevalt te 
gev olnud noorte geograafide kas- 
vatamise-õpetamisega sellistes täp 
sust ja  korrektsust nõudvates aine
tes, nagu  on seda geodeesia, topo
graafia ja kartograafia. Opetab ta

meisterlikult. Enda ja  üliõpilaste 
suhtes on juubilar väga  nõudlik, 
kuid teiste vastu äärmiselt delikaat
ne. Näiteks «noo» oskab ta öelda 
vähemalt seitsme häälevarjundiga, 
kusjuures juba esimese kursuse üli
õpilased tabavad eksimatult ära 
selle noo-variandi, mille puhul on 
paras  aeg oma kaart  edasiseks vii
mistlemiseks tagas i paluda. Igasu- 
vistel õppepraktikatel, mis dotsendi 
kehakaalust (mida üldse üleliia po
le) mitu kilo maha võtavad, on te 
ma juhendamisel üliõpilaste mõõ- 
distus- ja joonestustöö viljana v a l
minud mitmed majandikeskuse või 
kultuuriloolise paiga täpsed kaa r
did. Talviste praktil iste tööde käi
gus on koostatud atlasi mitmele 
Tartu käitisele, milletaolisi teistel 
asutustel pole vastu panna.

Endastmõistetavalt on ka kogu 
dots. L. Vassiljevi teaduslik tege
vus suunatud vabariigi kartograa- 
fiataseme tõstmisele. Ta oli Eesti 
NSV atlase koostamise initsiaator

ja atlase toimetaja, on vabariigi korrastamise eest jne. Teaduslike 
õppekaartide koostamise peakonsul- publikatsioonide arv läheneb sajale.

Peale väga  hea õpetamise on 
dots. L. Vassiljev üliõpilaste seas 
populaarne seepärast,  et ta  lööb in
nukalt kaasa üliõpilasüritustel. Te
ma on õppejõudude esindajana 
alati kohal olnud traditsioonilistel 
geo-geo taliolümpiatel. Osakonna- 
õhtul, mille sisustas tema kursus, 
tõmbas kursusejuhendaja laval 
akordioni ja laulis kaasa. Seda aga  
ei tea üliõpilasedki, millist võrra
tut Zelnin-näärivana mängis dot
sent Vassiljev kateedri nääripuul!

Soovime meisterpedagoogile, hea
le kolleegile ja mitmekülgsele ini
mesele Lev Vassiljevile tervist, jõu
du ja edukat tegutsemist meie kõi
kide hüvanguks veel paljudeks aas 
tateks! Lilledega tuleme tervitama 
?2. skp.

tant, peamine võitleja Eesti turis- 
mikaartide sisu ja nimede õigekirja

Kolleegide nimel 
LEO-PEETER KULLUS

ANN M A R K S O O  50
1954. aastal lõpetas TRÜ geo- 

:graafiaosakonna üks tugevamaid 
lende. Mitmed tookordsed lõpetajad 
jäid ülikooli edasi, is tudes ai
nult ümber eksamilaua teisele poo
lele. Nende viimaste hulgas oli ka 
Ann Moora, kellest sai õppejõud 
isegi enne, kui talle jõuti kätte a n 
da diplom.

Vahepeal on Ann Moorast saanud 
Ann Marksoo, 50-ndatest aasta tes t 
80-ndad, matemaatika-loodusteadus- 
konna geograafia kateedri õppe- 
ülesandetäitjast bioloogia-geograa- 
fiateaduskonna m ajandusgeograafia  
kateedri dotsent,  ent juubilari töõ 
ei ole muutunud. Ta ise väidab, see 
tu levat vaid oskamatusest töökohta 
vahetada: nii pidi ta  siis pingutama, 
et väärida olemasolevat.

Võib-olla ka sellepärast (tõenäo- 
Öselt siiski oma professorist isa 
mõjul) on Ann Marksoo maksii

miks kujunenud «Pigem vähem aga 
paremini, aga  kui on vaja  rohkem, 
siis ikka hästi.» Kolleegidele torkab 
tema õppe- ja teaduslikus töös sil
ma eelkõige põhjalikkus, nõudlik
kus kõigepealt enese ja siis ka üli
õpilaste vastu. Marksoo töö on a la 
ti tasemel ja see on talle toonud 
autoriteedi üliõpilaste hulgas (ehk
ki teda peetakse «raskeks» õppe
jõuks),  rahvastiku ja  asulate uuri
jate keskel ja  ka neis asutustes, 
kelle tellimusel juubilar on teinud 
lepingulisi töid. Ann Marksoo ei jä 
ta oma põhjalikkust ka siis, kui 
täh ta jad  on lühikesed ja ülemused 
lausa pressivad peale. Huvitaval 
kombel jääb ta sellisesse ajahä tta  
harva, nähtavasti  oskab ta hinnata 
oma võimeid ja pealegi ei pea ta 
ennast nii suurel määral oma sõna 
peremeheks, et seda tagas i võtta. 
Küll tuleb mõnikord ajast puudus

kätte juubilari üliõpilastel, ei\t üks 
on kindel — Marksoo juhendatud 
üliõpilastööd on alati nõuetekoha
sed ja juhendaja nime ei tarvitse 
otsida tiitellehelt, see paistab sel
gelt kogu tööst, muidugi läbi üli
õpilase isiksuse prisma.

Oma tasakaalukat iseloomu r a 
kendab juubilar edukalt ka töö ja 
puhkuse, perekonnaema ja õppejõu 
kohuste tasakaalustamiseks. Hobiks 
paistab tal olevat reisimine, Ann 
Marksoo on käinud mitmes välis
riigis. Ka seda teeb ta temale oma
se igakülgsusega: ta  käib nii ilma 
ja inimesi vaatamas kui ka ennast 
(s. o. oma teaduslikke tulemusi) 
näitamas. Juubelikingiks iseendale 
valmistas ta  osavõtu Rahvusvaheli
se Geograafia Uniooni XXIV kong
ressist Jaapanis, esindades seal a in
sana Eesti geograafe. Selle hobi 
väikeseks kõrvalproduktiks on slai
did, mida on kena näidata  välis
maade majandusgeograafia  loengu
tel.

Käesoleva kirjatüki piiratud ruum  
ei võimalda esitada tema teadusli
ke tööde suurt arvu, juhendatud, 
diplomitööde keskmist hinnet, õppe- 
edukuse protsenti Ann Marksoo ek
samitel jmt. andmeid. Eks ole see 
kõik kirja pandud õppe- ja  teadus
töö aruannetes, mida säili ta takse 
ettenähtud kohtades ja kuhu me ju 
hatame lugeja, kes soovib põhjali
kumalt süveneda käsitletavasse kü
simusse. Enne seda aga  kutsume 
teda meiega kaasa soovimaks Ann 
Marksoole eelseisvaid aastaid «Pi
gem rohkem, ikka paremaid!»

Kolleegide nimel 
UUDO PRAGI

*

Inimese eest inimese jaoks
(Algus 2. lk.)

MARICA: Kas majandusteadus
konnas õpetatakse looduskaitset?* 
Neile kui tulevastele m ajandusjuh
tidele, samuti jurist idele oleks v ä 
ga vaja. EPA-s saavad seda metsa
mehed, agronoomid, m aaparanda
jad ja ökonomistid. Kõigile tuleks 
tegelikkust rohkem näidata, õpeta
da enam pahupoolt vaatama.

* Toimetus päris hiljem majandustea
duskonnast järele ning selgus, et loo
duskaitset nende õppeprogrammis pole, 
ehkki ülikooli keskkonnakaitse komisjon 
seda arnmu taotleb. Juristidel aga küll. 
Looduskaitse kui õppeaine õpetamist nii 
feõrg- kui keskkoolis käsitletakse aga 
esmaspäeval Sangastes alanud noorte 
teadlaste looduskaitsekoolis (vt. veel 
kord ajalehe esimest külge).

ANDRES: Looduskaitse on üldi
selt popp. On muidugi palju inime
si, kes teevad seda südamega. Aga 
küllaltki palju sellest üksnes kirju
tatakse. Ainult «parandamisega», 
«suurendamisega» ja muu ebakonk
reetsega loodust ei päästa.

Viimaste aastakümnetega on 
koos looduskaitse suure arenguga 
ellu astunud tuhanded noored ini
mesed, kes ei saa suhtuda ellu v a 
naviisi. Selles põlvkondade vahetu
ses peakski kalduma vaekauss nen
de poole, kes tunnevad aukartust 
elu ees.

MARICA: Tuli välja, et meiegi 
võiksime midagi teisiti teha, rohkem 
teha. Oma tegevust me tõesti vii
mastel aastatel suurt propageeri
nud pole. Toimetuse pakutud mõte

ringi pressisekretäri kohta tuleb 
vastu võtta.

12. OKTOOBRIL OOTAME AGA 
KÖIKI HUVILISI MEIE AVA- 
MATKALE TAEVASKOTTA. JÄL
GIME REKLAAMI!

M I D A  A R V A B  
J U H E N D A J A  

J A A N  E I L A R T ?

«Ringi praeguse kliima kohta 
küllap vist on praegused liidrid 
mõndagi tabavalt osutanud. Aktiiv
sus on tõesti kahanenud, ehkki r in 
gi üliõpilasjuht Marica Miggur on

üks eriliselt põlevahingeline o rg a 
nisaator.  Mäletan (sinna on küll 
oma 20 aas ta t  tagasi) kui ring 
korraldas aastas  18 õpperetke lin
nast välja. Mõistetakse õigesti, 
meie tugevus on võimalikult roh- 
kemais tegelikes looduses viibimis- 
tes, mida juhendatakse kompleks
selt, mitmekülgselt, avastuslikult.  
Tuleb tunnistada «pattu», taolist 
juhendamist on vähemaks jäänud, 
üldse ringile pühendumist on vähe
maks jäänud. Aastatega nihkub 
midagi paigast — ka halvemuse 
poole — kui ühe olulise, sisuliselt 
kõiki teaduskondi, koguni kaht 
kõrgkooli hõlmava üliõpilaskoon
dise suunamine on jäetud rohkem 
kui läbi kahe aastakümne üksnes 
ühiskondlikule initsiatiivile. Sellele

pole paralleele ei meie teistest r in
gidest ega muudest kõrgkoolidest.

Muutunud on ka ringiliikmete 
nõuded töö sisule. P raegu  ei teki 
enam konkurentsi isegi mitte Kura 
sääre  hiigelluidetele sõidu puhul, 
eespool jutuks olnud Kagu-Eesti 
retkele registreerus üliõpilasi s a 
muti ü llatavalt vähe. Tugevasti on 
kahanenud ringi roll «mullaste kä
te usu» realiseerimisel tegelikkuses. 
Kus on meie praegused põhjalikult 
korda tehtud Aruküla koopad, is tu
ta tud  Peipsi-äärsed metsad, rajatud 
Väikese Illimari pargid või kujun
datud Haavakivi maastikud? See 
pole etteheide, see on tõdemine, et 
aeg on muutnud ringi, ja m uutu
nud ringis pole tehtav ning taotlu
sed sellises harmoonias nagu en tu 
siastlike esm aavastajate  päevil. 
Peame otsima, peame leidma!»

Vestlusringi vahendamine ja 
suvise matka pildid VARJE 
SOOTAKILT



S ib e ri vanim  ülikool 
sai s a ja -a a s ia s e k s

Peaaegu  täpselt sajand tagasi, 9. 
septembril 1880. aastal pandi alus 
vanimale kõrgkoolile teisel pool 
Uraale — Tomski ülikoolile. Tol 
ajal oli see üheksas ülikool kogu 
Vene riigis ja tema ülesandeks sea
ti valmistada ette akadeemilise h a 
ridusega arste, ^juriste, keskkooli
õpetajaid ja  insenere kogu hiiglas
likule alale, mis a lgas Uraali m ä
gedega ja  lõppes Vaikse ookeani 
kallastel. Hiljem lisandus sellele 
selle karmi, kuid loodusvaradelt 
rikka piirkonna teadusliku tundm a
õppimise ülesanne. Kuni 1918. a a s 
tani oli Tomski suurkool kogu Si
beri ainus' ülikool.

Ülikool oli küll rajatud, kuid õp- 
*petööga alustamiseks kulus veel 

aastaid. Alles 1888. aastal pandi 
esimese teaduskonnana tööle ars ti
teaduskond, mille esimesele kursu
sele immatrikuleeriti 72 üliõpilast. 
1898. aastal järgnesid õigusteadus
kond ja  1907. aastal veel ajaloo- 
keele- n ing füüsika-matemaatikatea- 
duskonnad.

Tomski ülikool on olnud aim a  
m ater 'iks enam kui 40 000 kõrgha
ridusega spetsialistile ja mitmele 
teisele kõrgkoolile. Temast on võr
sunud Tomski meditsiiniline ja pe
dagoogiline instituut. Siit lähtunud 
«teaduslike dessantidega» on komp
lekteeritud mitme uue ülikooli — 
Barnauli , Kemerovo, Krasnojarski 
ja  Tjumeni ülikoolide — eriala- 
kateedrid.

Saja-aastane ülikool võib õiguse
ga olla uhke paljudele oma kas
vandikele, kes on andnud suure p a 
nuse teaduse arengusse ja Siberi 
n ing  Kaug-Ida arendamisse. Lige

male pool sajandit kannab Tomsk 
Riiklik Ülikool V. Kuibõsevi nime 
See tuntud revolutsionäär õppi: 
siin aastatel 1909— 1910 õigustea 
dust. Siinsest ülikoolist on võrsu 
nud akadeemikud V. Kuznetsov, A 
Nesterov, V. Timakov, I. Trahten- 
berg. Tartu ülikooliga seob juubi 
lari kuulus k irurg N. Burdenko, kes 
mõnda aega töötas Tomskis.

Mida ku ju tab  endast Tomski 
Riiklik Ülikool tänapäeval? 12 tea 
duskonda, 21 eriala, 8 000 üliõpi
last, keda õpetab 72 teaduste dok
torit ja üle 600 teaduste kandidaa
di. Ülikooli juures tegutseb kolm 
teadusliku uurimise instituuti ja 
kuulus botaanikaaed. Unikaalset 3,5 
miljoni köitega teaduslikku raam a
tukogu peetakse parimaks Siberis. 
Viimastel aastatel on ülikoolis tu 
gevnenud just naftakeemiaga seo
tud uurimistöö n ing  vastava eriala 
spetsialistide ettevalmistamine. See 
on hädavajalik, sest nii Tomsk kui 
Tobolsk on saanud hiiglaslike naf- 
takeemiakomplekside asukohaks.

Vene keeles kasutatakse Tomski 
ülikooli kohta sama lühendit mida 
meiegi alm a mater'i kohta — ТГУ. 
Aga kui palju ТГУ-sid on veel 
meie maal? Kesk-Aasias tähendab 
see lühend Taškendi, Gruusias Tbi
lisi riiklikku ülikooli. Kuid Siberis 
on veel õige nooruke Tjumeni RÜ 
Ja võib-olla tuleb neid veelgi juur 
de? Igatahes palju õnne sajandi 
piiri ületamise puhul Tomski Riik 
likule Ülikoolile tema kolleegilt ja 
lühend-nimekaimult Emajõe kallas
telt.

RAIVO SINIVÄLI

a a s ia t p ro fe s s o r 
ALM A TO M IN G A sü n n ist

Hetki võimlemispeolt

Kolmandal katsel on võimlemispidu teoks saanud. Peoliste rongkäik 
on jõudnud Tähtvere lauluväljakule. Üldjuht üno Sahval jäävad astu
da veel viimased trepiastmed. Tema seljataga tulevad 5000 võimlejat, 
ikka nii, et vanemad ees ja nooremad järel. Ees ootab roheline muru, 
mis hetke pärast võimlejate värvidest virvendama lööb.

Vastupidiselt rongkäigule on siis nooremad enne ja vanemad pä
rast. Hüpitsad, rõngad, lindid — kõik pannakse mängu. Kümnendate 
ja üheteistkümnendate klasside poisid taltsutavad sõnakuulelikuks ko
guni korvpallid. Võimlemispeo lõppsõna on aga öelda tudengitel. See 
toimub juba siis, kui taevavõlv hämaramaks kisub ja fotomeestele 
enam suurt võimalust pilti teha ei anna. EDUARD SAKI foto

uudis 0 sport о uudis
On a la n u d  u u s  õ p p e aa s ta , on a la n u d  

ka ü likoo li u u s  s p o rd ia a s ta . S ep tem bris  
v õ ta b  see kü ll a lle s  vedu . J a  jõ u ad k i 
s iis  kohe k iire s ti sp o rd ite g em ise  peale  
lü litu d a . E sm a k u rsu s la sed  on a g a  te rv e  
sep te m b rik u u  m a ja n d ite s  tööd  teg e m as , 
n ii e t õ ige  hoo peaks  spo rd itö ö  ü likoo
lis  s isse  sa a m a  ok toobris.

*  S iis saab  a lg u se  ü likooli s p a r ta 
k ia a d . 9. oktoobril to im ub  esim ene  
a la  — orienteerumine. V õ is tlu s  on Rop- 
ka ra u d te e ja a m a  ju u re s .  V õ is te ld a  t a h t 
ja id  v iiv ad  s in n a  e rib u ss id . S p a rtak ia ad ) 
te in e  a la  — VTK su v in e  m itm ev õ is tlu s .

v iiakse  läb i ok toobri kesk p a ik u . T äp se 
m a t te a v e t s p a r ta k ia a d i a la d e  ja  ju h e n 
d is  te h tu d  m u u d a tu s te  k o h ta  p ü ü am e 
an d a  jä rg m is e s  leh en u m b ris .

*  S p o rd ik lu b is t p a lu ti te a d a  a n d a , et 
k u rs u s te  sp o rd io rg a n isaa to r id , kes on 
h u v ita tu d  s a a litu n d id e s t, p eak sid  tu lem a  
sp o rd ik lu b isse  või k eh a lise  k a sv a tu s e  ja  
spo rd i k a te e d r isse  a s ja  tä p s u s ta m a  ja  
a eg u  k inn i p an em a. S p o rd ik lu b is t te a 
ta ti  ka sü g isk ro ss i p ä ev ad . N eed on 
2 2 .-2 6 . sep tem ber,

O LIVER  TOLL

KLUBI Ü R I T U S E D  T . . .  , * .
, , ОЛ Teisipaeval, 23. septembril kl. 19

Puhapaeval, 21. septembril kl. 20 LenjngratH mnt. 27 kohvikus ÜHE
majandusteaduskonna oppehoone доЕНЕ ÕHTU näitleja TÕNU
saalis (Nooruse t. 9) SÜGISPIDU. д д у д о А .
Esinevad peotantsijad ja diskotüd-
rukud. Mängib ansambel «Mee- NB! Klubi remondist ja ringide
dium». Disko. tööst järgmises lehes.

15. septembril möödus 80 aasta t  
Tartu ülikooli esimese naisprofesso- 
ri, ENSV TA tegevliikme Alma To- 
minga sünnist. Juubelitähtpäeva 
puhul asetati ENSV Farmatseutide 
Teadusliku Seltsi algatusel esmas
päeval A. Tominga sünnilinnas 
Rakveres Malmi tänaval krundile, 
kus asus kunagi tema sünnimaja, 
mälestuskivi. Tekst raiuti to lleaeg
sest m ajast säilinud välistrepi suu
rele looduslikule astmekivile. Ava
tseremoonial viibis rohkesti profes
sori õpilasi-proviisoreid ja Rakvere 
linna rahvast.

Prof. Alma Tomingas lõpetas 
Tartu ülikooli ars titeaduskonna fa r
maatsia osakonna kiitusega 1925. 
aastal.  Enne seda oli ta  töötanud 
apteekriõpilasena ja abilisena Rak
veres ja Tallinnas. P ä ra s t  lõpeta
mist jäi A. Tomingas tööle fa rm a
kognoosia kateedrisse. Farm aatsia- 
doktori kraad anti talle 1933. aa s 
tal, dotsendi kutse 1935. aastal.

Professoriks ja farmakognoosia 
kateedri juhatajaks valis kodanliku 
aja ülikooli nõukogu A!ma Tominga 
1940. aastal.  Sellel kohal töötas ta 
ka nõukogude korra kehtestamisest 
kuni surmani 1963. aastal.

Ta oli esimene nõukogude fa r
makognoosia saavutuste  uurija, 
propageerija ja rakendaja, uuris 
droogide kvaliteedi m ääramist kee
miliste näita jate  kaudu. Käsitlusor- 
biidis on olnud Eesti saponiin-, 
eeterliku õli ja  rasvainedroogid 
n ing ka mitmed teised, nagu sõna- 
jalajuurikas, humalakäbid jne.

Nõukogude korra kehtestamine 
tõi kateedrisse ravimtaimede kulti
veerimise ja ressursside uurimise 
suuna. A. Tomingas võttis osa Üle
liidulise Ravimtaimede Teadusliku 
Uurimise Instituudi organiseeritud 
ravimtaimede geograafilistest külvi- 
katsetest, NSVL ТА V. L. Komaro- 
vi nim. Botaanika Instituudi uute 
taimede kultiveerimisest ja rahvus

vahelisest teadlaste koostööst a lka
loidide alal. Ta töötas kaasa Eesti 
farmakopöa ja NSVL IX farmako- 
pöa koostamisel, on juhendanud 4 
kandidaaditööd ja olnud 23 korral 
väitekir jade kaitsmisel oponendiks.

A. Tomingas tegi innukalt ühis
kondlikku tööd. Ta oli ENSV 
Ülemnõukogu ja Tartu Linna TSN 
saadik, 1952— 1955 arstiteaduskon
na dekaan. ENSV TA tegevliik
meks oli ta ainukese naisena alates 
akadeemia loomisest 1946. aastal.
1945. aastal anti talle ENSV tee
nelise teadlase nimetus. Prof. A. 
Tomingas oli üleliiduliselt tunnus
tatud teadlane. Tema nime leiame 
ka praegu üleliiduliselt käibel ole
vas õpikus.

Ta suhtus oma kaastöölistesse ja 
õpilastesse ääretu heatahtlikkuse ja  
sõbralikkusega, kuid oli sealjuures 
rangelt nõudlik ja objektiivne.

Teaduse viimaseid saavutusi ka
jas tavad loengud sütitasid üliõpila
si teaduslikule tööle ringis. Tema 
töö stiil ja õpetamise laad on meile 
kateedris praeguseni üllaks eesku
juks.
Dotsent JOHANNES TAMMEORG, 

farmaatsia  kateedri juhataja

11 Lõi le id  raehoja-esiselt
(Algus 1. lk.) 

mis maksab tulevik. «Kes minevik
ku ei mäleta, see elab tulevikuta» 
(Juhan Liiv). Eesti rahva a as ta tu 
handeis minevik on tema hindam a
tu väärtus, nii nagu nõukogude 
rahva mõiste sisaldab sadade ra h 
vaste ühise töö kõrval igaühe hin
damatut minevikupärandit . Selleta 
on olevikku võimatu mõista ja seda 
pärandit eitades sulgub tee tule
vikku. Iga rahvuse kauge mineviku 
ning kõigi rahvuste ühise töö ja 
tulevikuootuste liit õnnestab ja tu 
gevdab igat rahvust eraldi ja kõiki 
koos. Nii tõuseb t õ s i s t  vastust 
ootav küsimus, miks ei võiks üle- 
ülikoolilise õppeainena NLKP a ja 
loo ja filosoofia kõrval ka Eesti 
NSV ajaloos üliõpilasi harida?

Mitte unustada ajalugu — see 
mõte virgus minus, kui seisin 
Raekoja platsil ja seirasin Hillar 
Palam etsa  näitetükkr, pretensiooni
tu t ajalooelustust. Seal lauldi 
palju rahvalikke laule — laval, kuid 
rahva seas ümises arglikult kaasa 
vaid mõni üksik. Selles pole küll 
midagi ilmootamatut,  kuid tera on 
ikkagi: liig vähe on koos lauldud

* * *
«Kena liigutav lugu oli. Mujal 

maailmas tehakse ammu sääraseid 
asju.» Nii vastas  teisipäevasel 
teatrikonverentsil «Tuhandeaastase 
Tartu» kohta Kaarel Ird. Tõepoolest. 
Lausa harilik vabaõhuetendus ta ju 
polnud. Vaevalt suudaksid teatri- 
kriitikudki objektiivselt hinnata 
etendust,  näitlejate  (s. t. taidlejate) 
mängu, lavakujundust. Is tujate t a 
ga seisnuile polnud kõik näha (maa- 
pindki madaldub jõe suunas), te i
nekord kadusid sõnad. Ei suuda ka

neid laule. Vanemad laulavad v a 
hest veel, kuid harva, kui noored 
vana viisi üles võtavad. Ent a ja 
lugu elab ka lauludes. Vähe on 
ühislaulmisega ühisüritusi.

Rahva ajaloost saab tuge kul
tuur, sealhulgas keelekultuur. Ees
ti keele kodarais oleks palju vähem 
tõlkelisi kaikaid, tõlkelaene, võõrsõ
nu, kui minevik avaram alt avaneks 
kõnelejate keelepagasis. Ja  sõja 
meenutamine ei ajaks mõnesid m i
nu eakaaslasi õlgu kehitama, kui 
ajaloo õpetamisel sageli sõjast üks
nes üldsõnalisusega ei piirdutaks. 
On korrutatud õudustest ja s a 
mas sõda nii romantiseeritud.

Ülikooliharidus olevat «odava
maks» läinud, õpihimu on kuidagi 
tillem. Ja  paljud joovad. Astuge 
õhtuti mõnesse «ühiskodusse» sisse 
(ärge jääge  igaks juhuks kauaks) 
ja te veendute selles, eriti v iima
ses. Tõde seisab väljakutsuvalt 
teie ees. Ärge minge tas t  mööda. 
Te teate, kui palju on head, kuidas 
elu on muutunud, kui rohkesti on 
siiski häid õppureid jne., kuid on 
ka halba. Vahel tundub, et üliõpi
laste vahelt on puudu üks sild, mis

* * *
tänapäevane tar t lane  ligemale tu 
handeaastast a ja lugu sääl seistes 
üdini läbi tunnetada. Aga üritust 
tervikuna hinnata saab. Seda tu leb
ki teha. Alates tuntud ajaloolase 
ülikooli õppejõu dots. Hillar P a la 
metsa koostatud stsenaariumist ja 
lõpetades Tartu laulupoiste laulu
ga. Oli hobuseid, oli sõjariistu, oli 
paugutamist, oli romantikat,  oli tõ
siseks muutvaid ajaloohetki, oli 
lendlehti, lauluhetki. Ja  kes teab, 
võib-olla v aa ta s  õhtust m ängu oma

õnnestaks neid ja ühtsustunnet tii- 
vustades tooks jõudu. Kas poleks 
taas  aeg  tõrvikute ja rongkäikude
ga üliõpilastraditsioonidesse uut, 
teohimulist verd süstida, veel e la
vamalt pidada näiteks üliõpilaspäe
vi? Kutsuda ellu suikuma kippu
vaid huviala- ja vestlusringe, luua 
uusi, et veelgi liita ja sellega in
nustada ja tugevdada üliõpilasi* 
kelle ühistegevust häir ivalt tak is ta
vad teaduskondade piirid? See oleks 
vahend teenimaks eesmärki, mille 
püstitas rektor oma avaaktuse kõ
nes, rõhutades kõrghariduse ees
märkidena ka selget maailm avaa
det, ühiskondlik-poliitilist küpsust 
ja  humaansust. Komsomolikomitee, 
asjahuvilised ja  eriti a lgorganisa t
sioonid võiks seda asja igati a ru
tada. Võidaks ülikool ja  ühiskond, 
kes passiivsete elustammujate ase
mel saaks täiendust aktiivsetest el- 
lusekkujatest. Neist on küll natuke 
puudu.

Sagedamini ajalugu meenutades 
ja üliõpilaste endi-tunnet te rava
malt teadvustades läheb jõudsamalt 
ja edukamalt maailmamuutmine, 
millest kõneles Marx oma 11. tee
sis Feuerbachi kohta.

TÕNU PEETS

köögiaknast mõnigi, kes varem 
iial teatris pole käinud ( tunnista
gem ausalt,  suure teatrinälja juu
res on meie kõrval ju ka inimesi, 
kes ei huvitu kirjandusest ega 
kunstist) . Tänu korraldajaile, kelle 
vaevategemist me tegelikult ette 
kujutada ei oska. Nüüd võiks a r 
vata, et ehk veel saab asja Tartu 
vabaõhuteatrist Kassitoomel, ehk 
ka kontserdisaalist Toomkiriku v a 
remeis.

KAIA PAJU

S^tusalt, avam eelselt
Niisuguse suhtumise pärast arvas 

meie Teatr ite Valitsuse juhata ja  
Jaak Allik rahva tulevat «Vanemui
se» teatrikonverentsile. Mõistagi 
pole kokkutulemise põhjuseks üks
nes teatrihuvi, põhjus peitub enam 
sotsiaalse poole peal. On ju Tartu 
teater püüdnud oma vaata jaskonda 
informeerida avameelselt, andnud 
vastuseid kõikidele küsimustele. 
Kuigi, mis seal salata, tullakse ka

Kaarel Irdi kui isiksuse pärast.  See
kordsel konverentsil tegi ta lühike
se tagasipilgu 111. hooaega tegu t
sevale teatrile. Küsimustele va s ta 
sid peale Irdi veel asjaajaja-direk- 
tor Jaak  Viller ja  Jaak  Allik. J u 
tuks tulid ka ülikooli ja teatri suh
ted. Taas kaks lahutam atut nagu 
linn ja ülikoolgi. Andmine-saamine 
on vastastikune. See on igati loo
mulik. Kuid . . .  Mõndagi võiks tei

siti olla. Kasvõi näiteks tudengite 
tihedam side teatriga (meenutame 
jälle näiteks huvi puudumise pä
ras t katkenud teatrikriitikute semi
nari, väheste osavõtjatega konkurs
se). Mis ja kuidas täpselt olla 
võiks, selle üle tasuks alanud se
mestri hakul mõelda. Kõigepealt 
saab aga vaad a ta  «Vanemuise» 
tükke, sest hooaeg on alanud.

NBl Läinud semestril pakkus le- 
hetoimetus üliõpilastele võimaluse 
esitada küsimusi Kaarel Irdile. 
Nüüd on küsimused koos. Mõne 
aja päras t  loodame ära trükkida 
vastused.

S Ü G I S  KROSSILE!
Kõiki vanemate kursuste üliõpi

lasi (V —VI kursus) ning õppejõu- 
de-teenistujaid oodatakse reedel,
26. septembril kl. 12 või kl. 18 
Tähtvere parki traditsioonilisele sü- 
giskrossile. Jooksumaa pikkus on 
naistele 500 m ja meestele 1000 m. 
Tuletame meelde, et sügiskross 
kuulub teaduskondadevaheliste 
massispordiürituste hulka.

Ootame rohkearvulist osavõttu. -

TÖ Ö P A K K U M IN E
Ülikool vajab kütjaid ja kesk- 

küttekütjaid. Töö öösiti, pool kohta 
sobib üliõpilastele. Pöörduda ma- 
jandusosakonda.

Kirjandusvõistlus
ELKNÜ TRÜ komitee, ÜTÜ eesti kirjanduse ja rahvaluule 

ring ja ajalehe «TRÜ» toimetus kuulutavad välja kirjandusvõist
luse. Võistlusest võivad osa võtta kõik TRÜ praegused üliõpila
sed, aga ka 1980. aasta vilistlased.

Võistlusel tulevad arvesse kõik need avaldamata ilukirjandus
likud tööd, mis on saadetud või toodud ajalehe «TRÜ» toime
tusse enne 5. detsembrit. Toimetuse aadress: 202400 Tartu, Üli
kooli 18—302.

Kindlasti olgu igale võistlustööle kirjutatud märgusõna ja 
juurde lisatud kinnises ümbrikus andmed autori kohta (nimi„ 
aadress, teaduskond, osakond, kursus).

Auhinnavõitjad teatab žürii aasta lõpul.
Loomingulisi õnnestumisil

Toimetaja V. SOOTAK

Ajalehe «TRÜ» toim etuse aadress: 202400 Tartu, Ülikooli t. 18, TRÜ, ruum  302, tel. 341-21/253. Hans Heidemanni nim . trükikoja trükk. Tartu Ülikool! 17/19. I II . Üksiknumbri hind 2 kop.
_ _ _  „  Telllm. nr. 3257. MB-05484.

« T R U  »  Тарту Рийклик Юликоол» («Тартуский государственный университет»). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ и профкома Тартуского государственного университета, г. Тарту,
Эстонской ССР.
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27. septembril 
laupäevakule

27. septembril toimub ELKNÜ 60. aastapäevale pühendatud ü levaba
riigiline komsomoli- ja  noortelaupäevak. Ka ülikooli laupäevakustaap 
eesotsas M. Luukase ja A. Laureniga on konkreetsed ülesanded tea
duskondadele kätte jaganud. I kursus annab oma panuse põllumajan
duses ja linna objektidel. 27. septembril korrastatakse Toomemäge, 
töötatakse TRÜ raam atukogu ehitusel ja ülikooli klubi ehitusel. Meie 
abiväge saab veel Gogoli-nim. raam atukogu juurdeehitus ja rajooni 
sidesõlm mullatöödele, pestakse peahoone aknaid ja tehakse muid 
koristustöid.

TRÜ komsomol 40
Murrangulise 1940. aasta  oktoobrikuu 4. päeval pandi alus ülikooli 

komsomoliorganisatsioonile, mis 40 aasta  jooksul on kasvanud vaba
riigi kõrgkoolide seas suurimaks rohkem kui 5400 liikmega. Nende 
nelja aastakümne jooksul on ülikooli komsomolielu juhtinud NLKP 
ajaloo kateedri juhata ja  prof. J. Kalits, õigusteaduskonna dots. E. S a 
lumaa, NSVL täievoliline suursaadik Venetsueelas V. Väljas, ENSV 
kultuuriminister J. Lott, EKP Tartu  Linnakomitee sekretär J. Kaarma 
ja paljud teised vabariigi tuntud inimesed. 2. oktoobril on ülikooli kom
somoli juubelipidustused. Toimub komsomolikomitee pidulik laiendatud 
is tung  nõukogu saalis, avatakse näitus «TRÜ komsomol 40» ph. aud. 
140, vaadatakse filmilõike üliõpilasüritustest . Ootame külla kõiki endisi 
komsomolisekretäre, et üheskoos vaag ida  ülikooli komsomolitööd eile 
ja  täna. %

ELKNÜ TRÜ komitee L

Kroonika
ÜLLE LEPP,  

ELKNÜ TRÜ KOMITEE  
A SESEK RETÄR

Sündinud 9. novembril 1957. Keskkooli 
lõpetas 1975. a. Väike-Maarjas. Samal 
aastal astus TRÜ majandusteaduskonda 
majandusküberneetika erialale. Esimesel 
kursusel valiti kursuse komsomolisekre
täriks, hiljem täitis teaduskonna kom
somol ibü roo liikme fa sekretäri asetSitla 
kohustusi. 1977—1979 oli majandustea
duskonna komsomolibüroo sekretär.

1978. a. oll ÜLKNÜ 18. kongressi dele- 
gaat.

1980. a. lõpetas majandusteaduskonna.
NLKP liige 1979. aastast.
Vallaline.

EKP TRÜ komitees
ф  22. septembri is tungil tegi ülevaate olümpiakaadri ettevalmista

misest ja  selle suvisest tööst inglise filoloogia kateedri vanemõpetaja 
Mall Tamm. P a a r  aas ta t  kestnud olüm piakaadri‘ettevalmistamine lõp
pes kevadel vastavate  tunnistuste  kätteandmisega. 700-st ettevalmis
ta tus t  kasutati  suvel ligi 400 inimest. Töötati giidide-tõlkidena, a rs t i
dena jt. Ülikooli olümpiakaader tuli oma ülesannetega hästi toime. 
TRÜ-sse on saabunud hulga tänukirju. Et giidide ettevalmistamine 
tõi meile häid kogemusi n ing tekkis tihe side giide vajavate  asu tus
tega, tegi komitee ettepaneku kaaluda selle töö jätkamist Ühiskondlike 
Erialade Teaduskonnas. Korda läinud töö eest olümpiakaadri etteval
mistamisel avaldati tänu M. Tammele. Pikemalt peatume üliõpilaste 
ja õppejõudude tööl purjeregatikeskuses veel mõnes järgmises lehe
numbris.

ф  EÜE ja suvemaleva tööst kõnelesid komsomolikomitee asesekre
tä r  Valev Plato ja sekretär Madis Kallion. Üliõpilased said edukalt 
hakkama ka malevaplaanidega, kuigi TRO-st planeeritud 760 osavõtja 
asemel tuli EÜE-sse 748 üliõpilast. TRÜ kureeris 34 rühma. Funktsio
nääre  oli meilt 179. Väljaspool Eestit töötati Karjalas (seal võideti 
sotsialistl ikus võistluses esikoht), Jakuutias ja  Gagarinis.

Suvemaleva töötulemusi tutvustasime «TRÜ-s» nr. 24. Kokkuvõtlikult 
võib öelda, et need, kes suvel tööle tulid, töötasid hästi. Kuid juba 
talvel paika pandud rühmade suvist tegevust hakkasid segama juhus
likud ja kiireloomulised tellimused, samuti suur vabastustõendite hulk. 
Suvemaleva tööperioodi tuleks lühendada või töötada kahes vahetuses.

Malevatööd kokku võttes hindas parteikomitee sekretär dots. A. Ki
ris selle üldiselt kordaläinuks. Täiustada tuleb aga kuraatorite süstee
mi. Kehvenenud on komissariteenistus. Selle tarvis tuleks ettevalmista
val perioodil teha rohkem tööd funktsionääridega, tõsisemalt vaagida 
malevataidluse probleeme. Sõna võtsid veel prof. A. Lenzner, dots. 
L. Kiik, dots. E. Türi, ametiühingukomitee esimees H. Kabur ja partei
komitee sekretäri asetäitja  S. Lannes.

ф  Komitee kinnitas oma is tungil TRÜ rahvakontrolligrupi semestri 
tööplaani.

ühiselt ühisest juubelist
Iga päevaga jõuame ülikooli 350. 

aastapäevale aina lähemale. Juba 
nii lähedale, et kavatsetud ja kava t
setavate plaanide teokssaamine 
peab olema silmaga näh tav  ning  
käega katsutav. Sestap ka nii kõr
gel tasemel arupidamine üle-eelmi- 
sel kolmapäeval. Nõukogu saalis 
toimus ülikooli juubeli valitsusko
misjoni koosolek koos TRÜ peako
misjoni ja  alakomisjonide esinda
jatega. Valitsuskomisjoni esimees 
on EKP Keskkomitee sekretär Rein 
Ristlaan (asetäitjad ENSV Minist
rite Nõukogu esimehe asetäitja 
Arnold Green, meie rektor Arnold 
Koop ja ENSV Ministri te Nõukogu 
esimehe asetäitja Bruno Saul). 
Koosolekut juhatas Rein Ristlaan.

Ettekandega seni tehtust ja veel 
tehtavast esines ülikooli peakomis
joni esimees rektor prof. A. Koop. 
Esmalt tänas ta NLKP Keskkomi
teed ja Nõukogude valitsust,  kes on 
väga  kõrgelt hinnanud meie üli
kooli minevikku ja olevikku. Nüüd 
saab TRÜ tähtsündm usest UNESCO 
kaudu teada kogu maailm.

«Ettevalmistused 1982. aastaks 
algasid juba pärast ülikooli t a a s 
avamise 175. aastapäeva täh is ta
mist. Moodustati peakomisjon ja 
kümme alakomisjoni. Enne tänas t  
ühist nõupidamist oli eelnevalt töö
koosolek EKP Keskkomitees.»

Järgnevalt  peatus rektor lähe
malt alakomisjonide tööl ja lahen
damist ootavatel probleemidel. On 
koostatud ja esitatud kapitaalehi- 
tus- ja remondiplaanid, ulatuslik 
tuleb ülikoolihoonete restaureerimi
ne. Restaureerimistööd jõuavad ka

Toomemäele ja Vana-Jaani kalmis
tule. Lähemal ajal kuulutatakse 
välja ülikooli memoriaalkompleksi 
konkurss. Juubeliks valmib mitu 
filmi ülikooli ajaloost ja selle tä n a 
sest päevast, 3-köiteline ülikooli 
ajalugu ning mitmed teised vä lja 
anded. Enne juubeli tippüritusi kor
raldatakse meie kõrgkooli tu tvusta 
vad näitused vabariigi teistes linna
des. Rajoonides oleks mõttekas luua 
vilistlaskomiteed, kelle kaudu saaks 
iga vilistlane juubelimärgi. Tehtud 
on palju, põhijooned kavandatud. 
Toimetusepoolse märkusena niipal
ju, et peatselt hakkame iga komis
joni tegevust detailsemalt tu tvus
tama. Koosolekul kõneles nii rektor 
kui ka mitmed teised sõnavõtjad 
Ülikooli tänava  korrastamisest. 
P raegu  näib selle Mitšurini tänava 
poolne osa üsnagi käest ära olevat.

Memoriaaltoimkonna esimees 
dots. Tullio Ilomets tu tvustas  lä
hemalt Raadi kalmistuga seotud 
probleeme ning tegi ettepaneku 
korrastada ka Toomkiriku varemed, 
Jaani kiriku ümbrus jt. objektid. 
Üliõpilasürituste komisjoni esimees 

. prof. Johannes Kalits tu tvustas juu
beli ajal peetavaid tudengiüritusi. 
Kahjuks pole aga paika, kuhu ena
mik üliõpilasi ära  mahuks. Hädasti 
on tarvis meie kõrgkoolile mahukat 
üliõpilasmaja. Teaduskonverentside 
komisjoni esimees prof. Herbert 
Metsa arvates tuleks igas rajoonis 
korraldada teaduse päevad, mis ai
taksid propageerida ülikooli. Ma- 
jandusküsimustest kõneles pikemalt 
haldusprorektor Ain Otstavel. Arsti
teaduskonna dekaan prof. Lembit

Allikmets rääkis arstiteaduskonna 
majanduslikust baasist, füüsika-kee
miateaduskonna dekaan prof. Vello 
P as t  sedasama oma teaduskonnast. 
Linna täitevkomitee esimees Nikolai 
Preiman tu tvustas ülikooli juube
liks Tartu linnas tehtavat.

Valitsuskomisjoni poolt võttis 
sõna ENSV Plaanikomitee aseesi- 
mees Leonhard Tammeväli, kes täp- 
sustas üksikküsimusi.

EKP Keskkomitee sekretär Rein 
Ristlaan ütles nõukogu saalis koos
olekut lõpetades, et ülikooli juubel 
on tähtis  poliitiline sündmus kogu 
ülikooli kollektiivile. Eelkõige üli
kooli rahval endal tuleb lahendada 
juubeliga seotud lokaalsed problee
mid n ing haara ta  tegevusse kõik 
üliõpilased ja töötajad. Linnas teh
tava t aitab linna juhtkond, u la tus
likud probleemid aitab lahendada 
valitsuskomisjon ning vabariigi 
juhtorganid.

Seejärel suunduti keemiahoones
se, kus dotsent Hillar Palamets 
kommenteeris ülikooli varasemate 
juubelite filme, tutvuti selle maja 
tööga n ing siirduti ka teadus raa 
matukogu ehitusele. Pärastlõunal 
tehti a ru ta tus t  ja  nähtus t kokku
võtteid linna parteikomitees.

Saabuva juubelini võib hakata 
juba päevi lugema. Seda enam v a 
jab kiirenevat tempot ettevalmistus. 
Ka mõistvat suhtumist ja vastu tu le
likkust, sest meie päevistki saab 
ükskord ajalugu, meie järele joon
duvad järgmiste  juubelite korral
dajad.

VARJE SOOTAK

on uudist

Uus 
erialanõukogu
Selleks on meie ülikoolis vene 

kirjanduse kandidaadiväitekirjade 
kaitsmise nõukogu. Nõukogu juhib 
prof. Sergei Issakov, teadussekretä
riks on prof. Pavel Reifman. Esi- 
mese_ väitekirja kaitses TPedI v a 
nemõpetaja Aleksandr Beloussov 
vana-vene suulisest k ir janduspäran
dist Balti liiduvabariikides. Juhen
daja oli prof. J. Lotman.

Sisseastujate 
abistamiseks

Kaug-Ida ülikool võttis  sellel õp
peaastal vastu 980 uut üliõpilast. 
Sisseastumiseksamite ajal on kõrg
koolides arusaadavalt tööd-tegemist 
palju. Komsomolikomitee otsustas 
vastuvõtukomisjonile appi tulla. 
Moodustati staap «Abiturient», mil
le liikmed aitasid sisseastujaid m a 
jutamisel, kontrollisid ühiselamuid, 
andsid informatsiooni teaduskon
dade kohta.

Muidugi ei saa kõik üliõpilaskan
didaadid üliõpilasteks. Paljud, kes 
eksamil läbi kukuvad või konkursi- 
sõelale pidama ei jää, tahaksid aga  
vahepeal erialalähedasel tööl olla, 
et järgmisel aastal uuesti proovida. 
Ka siin tuli «Abituriendi» staap 
appi. Vastaval töölerakendamise 
bürool olid kahepoolsed andmed — 
nii asutuste-ettevõtete töövajaduse 
kui ka töölesoovijate kavatsuste 
kohta.

Kaug-Ida ülikooli ajalehest 
«Leninets» nr. 21, 3. sept,

1980.

Kuldmedal Rektori käskkiri
arsti

teaduskonda
Kevadel arstiteaduskonna lõpeta

nud ARVO ROSENTHALI ÜTÜ 
võistlustöö pälvis NSV Liidu Me- 
ditsiiniakadeemia presiidiumilt kuld
medali ja preemia. Praegu  ÜMPI 
kardioloogia ja koronaarkirurgia 
osakonnas töötava hiljutise tudengi 
töö käsitles südame isheemiatõbe 
põdejate uurimisel rakendatavaid 
meetodeid. Juhendasid meditsiini- 
kandidaadid Inge Liiv ja Jaan  Eha.

Ülikooli juubel 
Karjalas

1. septembril täh istas Petroskoi 
Riiklik Ülikool oma 40. aastapäeva. 
1940. aastal võeti ta nelja teadus
konda vastu esimesed 420 üliõpi
last. P raegu  õpib üheksas teadus
konnas 6500 üliõpilast. Sel õppe
aastal a lustas õpinguid 1350 v as t
set tudengit,  neist 1000 päevases 
osakonnas. 50 kateedris töötab 564 
õppejõudu, neist 32 doktorit ja  pro
fessorit, 266 dotsenti ja  teaduskan
didaat!. 1947. aastal loodi ÜTÜ, 
kuhu praegu kuulub 52 ringi 3000 
üliõpilasega. Alates 1964. aastast  
kannab ülikool Otto Küüsineni n i
me. Oma ajaleht ilmub 1956. aas 
tas t  alates.

Ajalehest «P e trozavodsk  
Universitet» nr. 26, 1. sept.

1980.

Tänu
Ülikooli saabus meie TA Ajaloo 

Instituudi direktori K. Siilivase al
lakirjutatud kiri. Selles avaldatakse 
tänu Olustveres arheoloogilistel 
kaevamistel EÕM-i rühmakomandö- 
ridena töötanud filosoofia kateedri 
laborandile TARMO KULMARILE 
ning üliõpilastele HARRI INTSILE 
ja AVO SALUSTELE.

Rektor õnnitles 75. sünnipäeval 
dotsent GERDA KONDAST ning 
autasustas  teda kauaaegse viljaka 
töö eest TRÜ aukirjaga. 60. sünni
päeval avaldas rektor tänu lait
matu töö eest osakonnajuhata
jale LIIDIA ANIKINALE ja tänas 
sam a tähtpäeva puhul tehtud töö 
eest uksehoidjat ARMILDE BER- 
SINGIT.

25-aastase tulemusrikka pedagoo
gilise ja  teadusliku töö eest au ta 
sustati 50. sünnipäeval TRÜ aukir
ja g a  m ajandusgeograafia  kateedri 
dotsenti ANN MARKSOOD. 50. juu
belisünnipäeva puhul pälvis kaua
aegse laitmatu õppe- ja kasvatustöö 
ning ülikooli ajaloo uurimise ja po
pulariseerimise eest tänu üldajaloo 
kateedri prof. HELMUT PIIRIMÄE.

Venia legendi
Taimefüsioloogia ja -biokeemia 

kateedri dots. kt. JAAN SIMIS» 
KERI venia legendi loeng teemal 
«Metülotroofsete mikroorganismide 
biokeemiast» dotsendi kutse taotle
miseks toimub 14. oktoobril alguse
ga kell 17.15 Mitšurini 40 aud. 101*

Dots. AADU LOOG, 
bioloogia-geograafiatea- 

duskonna dekaan

8. oktoobril kell 18.15 toimub 
ph. aud. 140 tsiviilõiguse ja  -prot
sessi kateedri dots. kt. LEMBIT 
SAARNITSI avalik loeng teemal 
«Loodusressursside kasutamise õi
gus NSV Liidus».

Dots. ALBERT PALTSER, 
õigusteaduskonna dekaan



KES 
VÕITSID

HUMANITAAR-, LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE 1980. AASTA 
ÜLIKOOLI KONKURSI LAUREAADID

(A lgus «TRÜ-s» nr. 23 ja 24.)

FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND
E k s p e r i m e n t a a l f ü ü s i k a  k a t e e d r i  

v õ i s t l u s t ö ö d

II a u h i n d
Valeri Gavrilov (E. Talviste), Jaak Lippmaa (prof. K.-S. Rebane, 

J. Aaviksoo), Ari Mostovski (dots. U. Nõmm), Ljudmila Pankova (prof. 
K.-S. Rebane), Jelena Zolotova (L. M atisen), Maire Tibar (L. Zolota- 
revski), Tiiu Tuisk (L. Lembra).

III a u h i n d
Mark Aizengendler (dots. A. Ots), Rein Graf (dots. L. Tuvikene), 

Hannes Jaanimäe (dots. L. Pung), Jüri Krustok (dots. A. Haav), 
Hasso Kukemelk (A. Kaasik), Aleksander Lutsjuk (V. Šor), Raivo 
Paiste (dots. U. Nõmm), Ilmar Särev (dots. U. Nõmm).

T a h k e  k e h a  f ü ü s i k a  k a t e e d r i  
v õ i s t l u s t ö ö d

I a u h i n d
Aleksandr Frorip (V. Denks), Margus Pajuste (J. Elken), Leonid 

Roitman (V. Ruus).
II a u h i n d

Elle Eglit (K. Kalder), Rein Karjane (I. Rammo).

T e o r e e t i l i s e  f ü ü s i k a  k a t e e d r i  
v õ i s t l u s t ö ö d

I a u h i n d
Aleksandr Dvorkin (prof. N. Kristoffel), Ester Kaidro (dots. G. Ka

ru), Liia Krumm (R. Vilu), Mihhail Rozman (V. Hižnjakov), Rannar 
Susi (dots. E. Tamm), Tõnu Tamm (E. Pärtel).

II a u h i n d
Meelis Jürisoo (dots. A. Koppel), Tiiu Rätsep (T. Viileberg), Eve 

Sildnik (E. Pärtel), Randar Tamm (dots. R. Lias).

A n a l ü ü t i l i s e  k e e m i a  k a t e e d r i  
v õ i s t l u s t ö ö d

I a u h i n d
Tiina Ader (dots. M.-L. Allsalu, M. Orav), Harri Kõo (H, Vahe

m ets), Tea Piip (H . Kuus).

O r g a a n i l i s e  k e e m i a  k a t e e d r i  
v õ i s t l u s t ö ö d

I a u h i n d
Tiina Ailt (dots. H. Timotheus), Arvo Käärd (dots. H. Timotheus), 

Anne Müraus (A. Kõrgesaar), Andres Mähar (v.-õp. J. Järv), Margus 
Pooga (prof. V. Palm), Vello Tõugu (v.-õp. J. Järv), Sirje Vija 
(M. Hõrak).

A n o r g a a n i l i s e  k e e m i a  k a t e e d r i  
v õ i s t l u s t ö ö d

I a u h i n d
Veiko Allikmaa (dots. J. Tamm, P. Vares), Sirje Kahu (dots.

H. Keis), Miia Karro (prof. U. Palm, M. Salve), Karmen Kurvits (dots. 
J. Tamm, L. Tamm), Enn Lust (M. Pärnoja)^ Lembit Nei (v.-õp. 
T. Tenno), Kaire Tõugu (dots. V. Loodmaa, A. Tüür).

AJALOOTEADUSKOND
L o o g i k a  j a  p s ü h h o l o o g i a  k a t e e d r i  

v õ i s t l u s t ö ö d
I a u h i n d

Katrin Hauk (H. Mikkin), Mare Juske (dots. kt. P. Tulviste), Gerri 
Juurikas (dots. K. Toim), Aidula-Taie Kaasik (dots. A. Lunge), Jelena 
Lukjantšenko (dots. M. Lauristin), Heiki Ojala (dots. A. Lunge), 
Kadri Ojamaa (dots. kt. P. Tulviste), Liina Rootalu (dots. M. Lauris
tin), August Sarap (dots. J. Huik), Aleksander Pulver (dots. kt. 
J. Allik), Ene Talvist (T. Laak), Hille Varul (dots. A. Lunge), Epp 
Vodja (dots. K. Toim).

II a u h i n d
Helle Elsas (dots. U. Siimann), Silva Pisa (dots. M. Kotik), Tiina 

Sarjas (dots. U. Siimann), Merike Uusmaa (dots. U. Siimann).

FILOLOOGIATEADUSKOND 
E e s t i  k e e l e  k a t e e d r i  v õ i s t l u s t ö ö d

I a u h i n d
Lilian Aun (dots. T. Õunapuu), Andres Heinapuu (dots. R. Kasik), 

Mall Kõpp (prof. H. Rätsep), Mari Lühiste (dots. A. Valmet), Tiina 
Maasik (dots. A. Valmet), Helle Näär (prof. H. Rätsep), Anita Sep- 
pet (prof. H. Rätsep), Tiia Tappo (dots. R. Kasik), Ülle Ustal (dots. 
R. Kasik).

II a u h i n d
Urve Hermann (prof. H. Rätsep), Kersti Hinno (v.-õp. M. Rõigas), 

Ellen Mandel (dots. A. Valmet), Sirje Prikk (prof. H. Rätsep), Heli 
Sepp (dots. R. Kasik), Marika Tiits (M. Remmel), Eva Viira (dots. 
E. Uuspõld).

S o o m e - u g r i  k e e l t e  k a t e e d r i  
v õ i s t l u s t ö ö d

I a u h i n d
Anne Aasamaa (prof. A. Künnap), Ingrid Krail (dots. P. Palmeos), 

Eevi Kärdla (prof. E. Vääri), Ene Nagelmaa (prof. P. Ariste), Tiia 
Pruuli (prof. P. Alvre), Lyyli Virkus (prof. P. Alvre),

E e s t i  k i r j a n d u s e _  j a  r a h v a l u u l e  k a t e e d r i  
v õ i s t l u s t ö ö d

I a u h i n d
Maarika Klooren (prof. E. Laugaste), Sirje Pütsepp (v.-õp. U. Kolk), 

Tiina Rätsep (prof. K. Muru), Reet Sai (prof. K. Muru).
^  (Järgneb.)

Tellingute alt lavalaudadele
Ülikooli klubis lööb sisenemisel 

ninna suitsukarm. Klubi töötajad 
ise seda ei tunne, nemad on ära 
harjunud. Ega olegi aega tunda — 
suvi on läbi ning iga-aastased 
paarkümmend ringi ühtekokku 700- 
liikmega alustavad tegutsemist. 
Tantsupinda ja laulukoda on leitud
III keskkoolist, autoremonditeha- 
sest, tervishoiutöötajate majast, 
noortemajast «Sõprus», veel m uja lt
ki. Kaks orkestrit ja  üks ansambel 
mahuvad oma kapitaalremondita- 
vasse majja.

Õppeaasta avapidu peeti 2. sep
tembril Nooruse t. 9. Aitäh m a jan 
dusteaduskonna dekaanile Vainer 
Krinalile vastutulelikkuse eest! 
Peolisi oli kokku 250, mis on võr
reldes Leningradi mnt. 25 pooltüh
ja saaliga hea märk.

Peod Nooruse tänaval on jä tku
nud. 21. septembri sügispeole tuli 
niisama palju rahvast. Pisut enne 
kella 21 avanes peolistele sügise 
süli — kollendavates kaskedes 
nurgas ja  vahtralehtedes seintel 
aimus aastaaegade pööre. Ka ilma
taa t  ei vedanud alt ja akna taga  
ladistav vihm süvendas aina sügi- 
setunnet.  Üksik laelamp heitis s a a 
li naatriumkollast valgust, värvus-

muusika asemel plinkis laval dis
kor Olev Ulbi rõõsk nägu. A nsam 
bel «Meedium», demonstratsioon- 
esinemine peotantsuklubilt «Kiki». 
Nelja tundmatuks jääda  sooviva 
neiu esituses pakuti vaatamiseks 
valikut diskotantsudest. Küütlevas- 
se sitsi riietatud sundimatu  p lasti
lisus ja õhkuv hurm tekitasid palve 
neidudele oma tundm atusest loo
buda.

Temaatilisi õhtuid on kavas tei
sigi: ииеь kohvikus algasid taas 
ühe ja kahe mehe õhtud ( järgm i
sena on külla oodata Kaljo Kiis
ka); «Sophokleses» kohtutakse ko
dulinna vaimuinimestega.

Klubi juhata ja  Heino Variku vii
bib praegu ag itbrigaadiga  (rahva
tantsijad, instrumentaalansambel 
«Rentaablus», rahvakunstiansambel 
«Lakstigal») Murmanskis. Nende 
tagasisaabumiseks peaksid kohal 
olema ka esmakursuslased. T rad it
siooniliselt lisanduvad siis veel 
5—6 ringi. Nii et klubil tegu tse
mist jätkub.

EINAR KEILA

T o i m e t u s e l t :  klubi remondi 
kohta pärisime klubi juhatajalt

HEINO VARIKULT. Ta kiitis prae 
gu seal töötavaid füüsikaosakonna 
esmakursuslasi. «Nad teevad mit
mesuguseid töid, on väga  tublid, 
isegi tublimad kui suvemalevlased. 
Komsomolikomitee kuulutas kevadel 
meie klubi löökehituseks. On tarvis 
ärksalt kaasa lüüa. Varsti lõpeta
vad füüsikud oma töö, aga  paari 
ehitusjaoskonna inimesega me 
suurt ära ei tee.» Klubi ise saab 
päris uue näo, pinda tuleb juurde 
umbes niisama palju nagu on prae
gu. Kava kohaselt peaks ülikooli 
juubeli ajaks klubi valmis saama.

Komsomolikomitee sekretär MA
DIS KALLION: «Klubi me kuulu
tasime löökobjektiks tõepoolest. 
Tollane asesekretär Sergei N aza
renko käis koos nimeliste stipendiu
mide saa ja tega  kevadel ka tööd te 
gemas. P raegu  on käsil täpsemate 
plaanide paikapanemine, kes, mil
lal, mida ja kui kaua klubi ehitusel 
tegema hakkavad. Komsomolikomi
tee tahaks näha ka altpoolt,  s. t. 
kursuste komsomoliorganisatsioo
nidelt rohkem pealehakkamist oma 
klubi taastamisel. Ikka kõik koos.»

|§tfeliifev6[feerv«l
Viimane pilk teadusraam atukogu 

ehitusele sai visatud juunikuu a l
gul. Kaugel on ehitusmehed selle 
tähtsa  objektiga praegu?

Töödejuhataja Väino Rood; 
«Tööjõudu on meil praegu rohkem 
kui kunagi varem — 134 meest 
koos allettevõtetega pluss tuden
gid. Suuremad tööd: põrandad, 
ripplaed, välisviimistlus. Nullkorru- 
sel on linoleum peaaegu tervenisti 
paigaldatud, mehed on ametis lih
vimisega. Liimimist ootavad «Mist
ra» vaibad. Kohale on saabunud 
ka parkett.

Kevadest saati  ootame k ann a ta 
matult ripplagede konstruktsioone. 
Nüüd on osa monteeritudki.

Ka jagub tööd puuseppadele, 
maalritele, krohvijatele.

Käib heakorrastus. Tiigi ja  
Akadeemia tänavale  pannakse as 
faltkatet. Kolmest pritsbasseinist 
on kaks valatud, kolmanda tarvis 
ehitatakse rakiseid. Tõrgete ta  töö
tab kütte- ja  konditsioneerimis- 
süsteem.»

Tuletame lugejatele veel kord 
meelde, et Tartu  Ehitustrusti Ehi- 
tusvalitsuse nr. 1 IV ehitusjaos- 
kond on võtnud sotsialistlikuks ko
hustuseks raam atukogu ekspluatat
siooni anda selle aasta  25. de t
sembriks.

VÄINU ROZENTAL -

Tulge orientalistikaringi
Ajalooteaduskonnas tegutseb juba neljandat aas ta t  ring, mille 

tööst võtab osa huvilisi ülikooli kõigist teaduskondadest ja mujaltki. 
Ühel või teisel kujul on see ring  töötanud aga  juba kümme aastat. 
See on orientalistikaring, mida juhendavad TRÜ orientalistikakabinet 
(V. Kingissepa 14/16, tuba 224) ja mitmed ajaloo-osakonna õppejõud.

Ringis õpitakse tundma India, Tiibeti, Hiina, Kolumbuse-eelse 
Ameerika, Jaapani ja teistegi vana- n ing keskajast tuntud-teatud 
maade ajalugu, kultuuri ja keeli. Lisaks koosolekuile, kus kuulatakse 
nii oma kui ka külaliste ettekandeid, peetakse loenguid huvipakkuva
test orientalistika sõlmküsimustest (eelmisel õppeaastal kommenteeris 
L. Mäll tema poolt originaalkeeltest tõlgitud hiina ja india kultuuride 
tippteoseid — Lao-zi «Kulgemise väe raam atut»  ja «Teemantsuutrat»), 
kohtutakse külalistega, kes sageli kuuluvad NSV Liidu juhtivate 
orientalistide hulka. Kavas on ka temaatilisi õhtuid idamaade rahvaste 
kultuurist («Vanemuise» ja «Ugala» näitlejate osavõtul) , muusika
õhtuid tavakohase kommentaatori P. Volkonskiga, samuti vaidlus- 
koosolekuid. Veebruaris on iga-aastane ringi vilistlaste ettekande- 
kollokvium, aprillis UTU konverents. Kombeks on saanud korraldada 
sügis- ja kevadkoole, neist esimene on ringi äsja astunud liikmeile. 
Ringis tegutsemine eeldab muidugi rohket iseseisvat tutvumist k ir jan
dusega, mida ringi juhendajad on valmis lahkelt soovitama ja ka 
aitama muretseda. Vägagi meelsasti nähtav  on üliõpilaste soov koos
tada  asjakohaseid referaate või koguni uurimusi, mida saab ka esime
sel võimalusel ette kanda või avaldada «Horisondis» ja mujalgi. 
Orientalistikakabinetis jätkub oktoobri teisest poolest ka idakeelte — 
sanskriti, tiibeti, hiina, jaapani jt. õpetamine. Jaapanlastel on mõtte
tera — «Gakusya to taiboku wa niwaka ni dekinu» — «Teadlased ja 
suured puud ei kasva üleöö.» See kehtib täiel määral ja võib-olla isegi 
enam ka idauuringute kohta. Osavõtt ringi üritustest on vaba kõigile.

N i i s i i s ,  i g a ü k s ,
. . .  kes tahab teada, mida on ülikooli orientalistid teinud viimasel 
kümnel ja eriti eelmisel õppeaastal,
. . .  kes ei juhtunud eelmisel suvel «Keskööprogrammist» kuulma k a t
kendeid «Kulgemise väe raamatust» Jaan  Toominga esituses või kes 
seda veel kuulda tahab,
. . .  kes tahab kuulata India klassikalist muusikat,
. . .  kes tahab astuda orientalistikaringi liikmeks,
. . .  on oodatud kolmapäeval, i. oktoobril keemiahoone ringauditooriu
mi avakoosolekule! Alustame kell 20.15. Kohtumiseni!

Juhatus

Ainult 
arvamus

Jah, ainult arvam us, ei m ingi hin
nang «maali koloriidile», <rtäiusli
kule ja m eisterlikule stilisa tsiooni
le» ja muule, nagu tavatsevad öel- 
da-kirjutada kunstikriitikud. K unsti 
arvustam ine on nende pärusmaa. 
Tavaline (kunstihariduseta) vaataja  
läheb näitusele otsim a tu ttav likkust, 
äratundm ist, elam ust, ise ju s t vii
mast. Paratam atult ootad oma linna  
teem at, oma linna nim ekaid inim e
si näha saada ju s t Tartu kunstn ike  
sügisnäitusel, m is ka linna juubeli 
puhune. Seda kõike oli. A ga  ooda
nuks nagu veel midagi. Kõrvutad  
praegu nähtut kevadel nähtuga, 40. 
aastate teostega. Teame, et kunstn i
kud pühendusid oma kaasaja ku ju 
tam isele märksa hoogsam alt, teine
kord lausa kam paanialikult. Viimase 
pärast hindab kunst iajalugugi 
tolleaegseid teoseid ümber. Igas t 
tellitud tööst ei saanud paraku  
k u n s t  iteost. E n t fak t jääb fa k 
tiks. P intslitõm bed jäädvustasid  
kroonikat palju enam kui seitsm e
küm nendail aastail. E i tea, kas näi
teks ülikooli raam atukogu uue maja  
ehitusest peale fotode üldse ongi 
midagi. Vähe on tudengiteem at, 
vähe Tartu teadlaste ja kultuurite
gelaste jäädvustam ist. M õnegi pildi 
ees seisin tükk aega,, m õtisklesin. 
A inu lt et oli ka pilte, m is lähem alt 
•vaadates tublisti m äärdunutena näi
sid. Ja veel. T unduvalt erinevad  
teistest A ndrus Kasemaa ja ta sõp
rade tööd. Heas m õttes. On tunda  
ainult nendele om ast vaim u, oma  
teemat, i

O LE V  R ABA



Mida ei tohiks unustada Tartu juubeliaastal

TARTU
Seoses Tartu linna asutam ise 950. 

aastapäeva täh istam isega on paljud 
m ajad kesklinnas ja  vana raekoda 
saanud se lga  pidurüü.

Suure loodusteadlase, kaasaegse 
embrüoloogia ra ja ja , Peterburi TA 
liikm e Karl Ernst v. Baeri sa jan da 
surm a-aastapäeva tähistam ise eel 
sa i remonditud ja  korda seatud ka 
osa Burdenko tänava m ajadest, esi
joones suure tead lase e lum aja 
(Burdenko 4) n ing Karl August 
Hermanni, keeleteadlase, a jak ir jan i
ku ja  m uusikategelase elum aja 
(Burdenko 27) n ing mõned teised 
m ajad  Burdenko tänava Tähtvere 
p arg i poolses osas.

Kuid pool Burdenko tänava m a
jadest, O. Lutsu tänavast kuni
H. Heidemanni tänavan i on halet
sem isväärses seisundis. S inna on

paigutatud koguni viinapoed ja  nii 
mõnelgi hommikul näeb seal poe 
avam ise eel traktoreid, kraanasid , 
veoautosid jt. liikureid, m ille par
kimiskoht sinna küll ei sobi.

Seetõttu on nimetatud lõik Bur
denko tänavast võrreldes Tähtvere 
parg i poolse o saga lausa «vaeste 
patuste alev».

Kuid just selles tänavaosas on 
elanud mitmed progressiivsed in i
mesed, m aailm akuulsad teadlased, 
k irjan ikud ja  kunstnikud, kes on 
toonud Tartu linnale rahvusvahelise 
kuulsuse ja  eesti k irjandusele tun
nustuse m aailm akirjanduse parem i
ku hulgas.

Seal, m ajas Burdenko 61 elas ka 
Lenini vend Dmitri Uljanov, Vene
maa revolutsioonilise liikum ise te 
gelane, kes õppis Tartu ülikoolis 
aastate l 1900—1901. Kõrvalm ajas 
(nr. 59) e las meie suurkirjan ik 
Anton Hansen Tammsaare 1907—
1911. Tema sa jan dat sünnipäeva 
(1978) pühitseti m itte a inult Nõu
kogude Liidus, vaid ka rahvusvahe
lises u latuses, UNESCO algatuse l.

M ajades nr. 57 ja  55 elas Niko
lai Burdenko — kirurg, vä lik iru rg ia  
arendajaid  ja  neurokirurgia loo
ja id , NSVL TA akadeemik, NSVL

Dotsent JAAN REINET

MA esimene president, so tsia listliku  
töö kangelane. Ta õppis 1901— 
1906 Tartu ülikoolis, oli siin 1908— 
1918 assistent, eradotsent ja  pro
fessor, 1918—1933 professor Voro- 
nežis ja  M oskvas, kus kujundas 
neurok irurg iahaig last instituudi.

M aapaost 1917. aasta l tag as i tu l
nud, e las mõnda aega Burdenko 55 
ka Friedebert T uglas — kirjan ik  ja  
kirjandustead lane n ing kriitik, 
ENSV rahvakirjan ik . Siin  kü lastas 
teda ka k irjan ik  M arie Heiberg. 
Nendevaheline sõprus lõppes konf
lik tiga , mis avaldas mõju koguni 
M arie Heibergi vaim sele tervisele.

M ajas nr. 55 elas aastate l 1899—■ 
1918 prof. Dmitri Kudrjavski — 
rahvusvaheliselt tunnustatud keele
teadlane, kes üldkeeleteaduse kõr
val pööras erilist tähelepanu vene 
ja  s laav i filoloogiale. Sam as m ajas 
on elanud ka Eesti NSV teeneline 
kunstnik prof. Bruno Lukk, konser
vatooriumi klaverikateedri juh ata ja , 
konservatooriumi direktor aastate l 
1948—1951. Üle tärtava, etnograa
fiamuuseumi kõrval m ajas nr. 30

elas prof. W alter Anderson, kes oli
K aasani ülikooli soome-ugri ja  in- 
doeuroopa keelte professori Nikolai 
Andersoni poeg. W alter Anderson 
oli aastast 1920 Tartu ülikooli eesti 
ja  võrdleva rahvaluu le professorina 
võrdleva uurimismeetodi juu ru ta ja  
ja  edasiarendaja, üle m aailm a tun
tud teadlane.

M ajas Burdenko 42 elas aastate l 
1926—1932 m aailm akuulus tead la 
ne prof. Alfred Fleisch, keda võib 
pidada Eestis füsioloogia ja  biokee
mia õppejõudude kasvata jaks.

M ajas nr. 10 elas dr. Mihkel Ves
ke, eesti keeleteadlane, luu leta ja  ja  
ühiskonnategelane. Lõpetas 1872. 
aasta l Leipzigi ülikooli dr. phil. 
kraad iga . Ta töötas 1874—1887 
Tartu ülikooli eesti keele lektorina 
ja  hiljem  K aasani ülikooli õppe
jõuna. Esimese eesti keeleteadlase
na rakendas ta võrdlev-ajaloolist 
meetodit. Ta soovitas ra jada  k ir ja 
keele põhja-eesti keskmurdele n ing 
võtta kasutusele foneetilise k ir ja 
viisi. A valdas töid mari keele m ur
deist n ing läänemeresoome ja  s laav i 
rahvaste kultuurisuhetest.

Sa jan d i alu l oli selle m aja külge 
kinnitatud dr. M ihkel Veske memo-

riaaltahvel, mis aga  I m aailm asõja 
a ja l sealt kaduma läks.

M ajas nr. 20 elas prof. A leksan
der Sadovski — vene füüsik, 1894— 
1917 Tartu ülikooli professor. Tar
tus jä tkas Sadovski M axw elli elekt- 
rom agnetism iteoorial põhinevaid 
teoreetilisi uurimusi va lguse  me
haan ilise toime kohta kristallidele .
1897. aasta l tõestas ta esimesena, 
et k rista llp laad ist läbinud polari- 
seeritud va lgusk iir  paneb p laad i 
pöörlema valgusk iire  kui telje  üm
ber — nn. Sadovski efekt. Ta es i
ta s  oma teoreetilise uurimuse P e
terburi ülikoolile doktoriväitekirja- 
na, kuid tsaariaegne Peterburi ü li
kooli füüsika-m atem aatikateadus-; 
kond lükkas väitek irja  tag as i, sest 
teooriat ei olnud võimalik sel a ja l 
veel katseliselt k innitada. Sellele 
järgn es elav  diskussioon, Venemaal 
ja  v ä lism aal teostatud uurimused 
k innitasid aga  hiljem  Sadovski 
teooria õ igsust. Seetõttu andis P e t - ; 
rograd i ülikool prof. A. Sadovskile-
18. detsembril 1917. aa s ta l audok
tori (h on o r i s  c a u sa ) kraadi. A. S a 
dovski doktoridiplomi o rig inaal, 
v ä lja  antud 18./31. m ail 1918, on 
TRÜ Teadusraam atukogu k äs ik ir ja -: 
de osakonnas.

(Järgneb.)

Turu kongressil

Ю80 TURKU

K andlem ängu ja  rahvalau lude
g a  a lg a s  Turu üliõpilaskülas 
paiknevas uues kongressikes- 

kuses «Ik ituuri» 20. augustil V rah 
vusvaheline fennougristide kong
ress, sümboliks saa li seinal soome 
kuulsa rahvalau liku Larin Paraske 
portree. Avakõne kongressi presi
dendilt Turu ülikooli rektorilt Osmo 
Ikolalt, tervitusi haridusm inistrilt 
Kalevi K ivistölt, Nõukogude dele
gatsiooni nimel akadeemik Paul 
A ristelt ja  U ngari delegatsioonilt — 
see oli pidulik sissejuhatus n äd a la 
pikkusele intensiivsele kongressi- 
tööle. Sam a päeva õhtul ühendas 
haridusm inisteerium i vastuvõtt Turu 
lossi a ja loolistes saa lides vanad ja  
uued tuttavad ühiseks kongressi- 
pereks.

Igale  osavõtjale on rahvusvahe
line kongress v a ja lik  mitmes mõt
tes: see on sobiv paik oma m aa 
teaduse saavutuste tutvustam iseks, 
uute ideede, uue teabe otsene läte, 
teiste tead lastega kontakti loomise

ja  elustam ise võim alus, ja  lõpuks ka 
oma asendi ja  tasem e proovikivi 
rahvusvahelises teaduses. Seda s il
mas pidades oli tä iesti loomulik, et 
kongress pälvis la ia ld ast tähelepa
nu. O salejaid oli kaheksa ja  pool 
sada kahekümne kahest r iig is t, kõi
ge rohkem m uidugi Soomest. Suu
remad välisdelegatsioonid olid s a a 
bunud Nõukogude Liidust (136 
tead last) ja  U ngari RV-st (87 
tead last). Eesti NSV-st v iibis kong
ressil 43 ametlikku osavõtjat, neist 
9 meie ülikooli õppejõudu.
K ongressi töö aluseks oli sel 

korral püütud seada üks u la 
tuslik teema — keele ja  kul- 

tuuriteoste struktuurid võrdluse ja  
arenemise vaatekohalt. See hõlmas 
kogu fennougristika la ia s  mõttes, 
s. o. soome-ugri keeleteaduse, folk
loristika , etnoloogia, arheoloogia, 
antropoloogia ja  kirjandusteaduse. 
Kongressi program m is oli 5 ple
naaristungi-, 334 sektsiooni-, 40 
näitus- ehk stendiettekannet, 10 
sümpoosioni, 3 tutvumisretke, 9 
näitust jms.

Seitsm es keeles peetud ettekan
nete tu lvas püüdis m uidugi ig a  osa
le ja  leida ta lle  sobivat, huvipakku
vat, va ja likku  — ja  k indlasti le id is
ki. On rõõm tõdeda, et vähem oli 
detailset m aterja liesitust, enam ü l
distavaid  probleemettekandeid ja

suurte uurim isprojektide kokkuvõt
teid. J a  ikkag i toimus töö sam a
aegselt kaheksas auditooriumis, ka
heksas sektsioonis, hõlbustuseks 
täpne a jakavast kinnipidamine.

Uudset vormi pakkusid stendiet
tekanded: suures kongressikeskuse 
saa lis  oli ig a  ettekandja käsutuses 
püststendidest moodustatud osa- 
ruum, stendidel sa i ettekandja eks
poneerida skeeme, tabeleid, kaarte, 
p ilte; ettekanded peeti ühel õhtu
poolikul, kolm ettekannet korraga; 
kuu la ja il oli võim alik väljapanduga 
varem tutvuda ja  arendada hiljem 
fcttekandjaga vestlust. Uus vorm 
nõuab kohanemist, kõik ei läinud 
veel nii, nagu loodeti: stendimater- 
ja lid  ei toetanud sage li külla ldase lt 
ettekandjat, nad jä id  tihti ettekand
ja  se lja  taha ja  olid liig a  väikesed, 
kuuldavus oli kehvem kui tavaliste  
ettekannete puhul. On ilmne, et 
stendiettekanne vajab  hästi läb i
mõeldud metoodikat.

O sa le ja te  erilist tähelepanu 
köitsid fennougristika aktu
aalsete le  probleemidele pü

hendatud sümpoosionid. Arutluse all 
piid soome-ugri keelte vokaalhar
moonia, sõnamoodustuse produktiiv
sus, verbide nom inaalstruktuurid, 
eksistentsiaallaused , etümoloogia ja  
keelegeograafia Euroopa keeleatlase 
seisukohalt, kakskeelsus, soome-ugri

rahvaste kalapüük, kodu ja  pere
kond, folkloristlik välitöö ja  päri
muse produtseerimise seaduspära
sused, elanikkonna pidevus soome- 
ugri rahvaste asua la l arheoloogia 
ja  kultuurisõnade andmetel, rahva
looming kui XX sa jand i kirjanduse 
struktuurielem ent. See loend annab 
vaid killukese kongressi tem aati
kast, ja  oli v äga  kahju, et kõik 
sümpoosionid toimusid sam al a ja l, 
nii et jä lg id a  oli võimalik ainult 
ühte neist.

U latusliku programmi korral on 
eriti olulised trükised. Kongressi 
korraldav töökomisjon, mida juhtis 
Turu ülikooli soome-ugri keelte pro
fessor Alho Alhoniemi, oli hästi or
ganiseerinud vaja like  m aterjalide 
publitseerim ise. Kõigi osavõtjate 
käsutuses olid p lenaaristungite ja  
sümpoosionide ettekannete täielikud 
tekstid n ing sektsiooniettekannete 
teesid. V äga operatiivselt anti 
kongressi a ja l v ä lja  a jak ir ja  mahus 
teatelehte «FU-info», ühtekokku 5 
numbrit. Kui kurta, s iis ainult selle 
üle, et kolmes mahukas köites m a
terja l jõudis meieni alles Soomes 
ja  aega jä i selle lugem iseks napilt.

Traditsiooni kohaselt organisee
riti kongressi külaliste le  tutvumis- 
käike uurim is- ja  õppeasutustesse 
n ing muuseumidesse. Ühel õhtul 
pakkus Väinö Lahti teatritrupp mei
le meeliköitva etenduse «V ogulite 
teater», mis reprodutseeris manside 
karupeiete pühitsemist. U sinasti 
tutvuti uuema fennougristika-alase

raam atunäitusega, kus oli v ä lja  
pandud k irjandust kogu m aailm ast, 
ka meie ülikoolist. V aevalt saab 
unustada ekskursiooni «V ik ing Li- 
ne’i» re isilaeval mõneti meie lääne- 
saari meenutavale Ahvenamaale, 
silm e eest mööda libisenud Turu 
saarestiku  sadu imekauneid kalju- 
saari.
K ongressi a ja l pidas oma jä r je 

kordse istungi 23-liikmeline 
F ennougristide . Kongressi 

Rahvusvaheline Komitee, kavanda
maks tu levasi rahvusvahelisi ü ritu 
si. Komitee va lis  m analam aile lah 
kunud senise esimehe akadeemik 
Kustaa V ilkuna kohale Tartu ü li
kooli professori akadeemik P au l 
Ariste.

Lahkusime Turust veendumusega, 
et kongress jä tkas rahvusvaheliste 
kongresside sa r ja  heal tasem el ja  
v iis fennougristikat tubli sammu 
edasi. Kongressi organiseerija , Turu 
fennougristide väike pere, oskas n ii
sugust suurüritust korraldada ladu
sa lt  ja  ku idagi m ärkam atult, nagu  
teinuksid nad se llist tööd juba teab 
mitmendat korda.

Kongressi lõppistungil kutsus 
Nõukogude delegatsiooni juht aka
deemik J . Bromlei kõiki v iie aasta  
pärast Komi ANSV pealinna Sõk- 
iõvkari osa võtma kuuendast rah
vusvahelisest fennougristide kong
ressist. ^

HUNO RÄTSEP

Harjutades saab selgem aks «Rahvaste sõpruse sü id i» finaal.

ф  Juuni-juulipäevadel oli 200 
eesti tan ts ija l võim alik esineda 
XXII olümpiamängude avatsere
moonial M oskvas. Nende seas oli ka
16 tudengit meie ülikooli rahva- 
kunstiansam büst. Enne M oskvasse

sõitu tuli tan ts ija il palju  vaeva 
näha. Ettevalm istusprogram m  a lg as  
juba talvel, kui T allinnas pandi 
paika M oskvas esitatavad  tantsud 
«T uljak» ja  «M oskva noortetants». 
M oskvasse sõitjad va liti v ä lja  v a 

Uks suvine suuresinemine
bariig i 12 tantsuansam blist. M ai lõ
pul sõideti nädalaks treen ing laag 
risse Klaipedasse. Seal tu li kokku 
seada B alti liiduvabariik ide kont
sertkava ja  õppida selgeks liikum i
sed lä tla ste  ja  leedulaste tantsule.

1. juu lil esinesime valm is kavaga 
K laipedas suurel kunsti- ja  spordi
peol. Seal viibis ka avatseremoonia 
peaballettm eister sm. Godenko, kes 
jä i tehtuga rahule.

Suur aitäh tuleb öelda TRU RKA 
kunstilisele juhile HENN TIIVELI- 
LE, kes n äg i selleks kõige rohkem 
vaeva, et ülikooli tan tsijad  pääsek
sid M oskvasse esinema.

22. juuni õhtul võis B alti jaam as 
m ärgata  tavalisest suuremat s a g i
m ist — meie vabariig i pealinn s a a 
tis teele «o lüm pialasi», meie tan t
sija id , kes osalesid olümpia avatse
remoonial. Ees ootas peaaegu kuu 
aega harju tam ist, et panna paika 
kõikide liiduvabariik ide tan tsu 
numbrid.

Teadsime', et ees ootab pingeline 
harjutam ine. Kogesime seda juba 
saabum ispäeval, kui pärast lõunat 
samnlud harju tusväljaku le  seadsi
me. Sam al päeval pidi iga  vabariik  
esitam a oma tantsu, et etteasted 
seada järjekorda. 15 vabariig i 
tantsud pidid kokku moodustama 
pooletunnise kontsertprogrammi 
«R ahvaste sõpruse sü it». P ärast et- 
tetantsim ist alustasim e teiste vaba
riikide tantsudele anturaažide õppi
mist. A lgul tundus see raske, mõni
gi luges mõttes kaasa takte, et 
mitte segam ini minna.

Kuu a ja  jooksul saim e tuttavaks 
paljude erinevate rahvustega. Kin
nituseks loodud sõprussidemetele 
kinkisime üksteisele suveniire ja 
vahetasim e märke. Menu oli Mosk
vas meie olüm piaregati- ja  laulu- 
peomärkidel, mida võis m ärgata ka

Nõnda kooti k irg iis i vaibam ustrit.

teiste tan ts ija te  rinnas. Kuu a ja  
sisse mahtusid ühised sõprusõhtud- 
ki.

Moskvas korraldati meile mitu 
ekskursiooni mööda olüm pialinna. 
Käisime Lenini mausoleumis ja  
Kremli müüri ääres, kuhu ase tas i
me lilli. M eeldejääv oli Kongressi
de Palee külastam ine. M oskvasse 
saabunud väliskü la lised , olüm pia
m ängudest osavõtjad ja  ROK-i ju-

MEEME UTI fotod

hid nägid  seal S. Prokof jevi ballet
ti «K iv ilill» Suure Teatri kollektii
vi esituses.

ф  19. juu lil süttis Lužniki pea
areenil XXII suveolümpiam ängude 
tuli. M oskvalased soovisid meile 
kerget ja lg a  ja  head esinem islusti. 
Oma silm aga nägim e, kuidas hiigel- 
areeni kohal lõi loitma olüm piatuli.

VAMBOLA PAAVO 
(Järgneb .)



^ P i l d i l u g u

S e l l e  m a l e v l a s e  f ik s e e r i s  f o t o o b jek t i i v  kartu l ihoid la s e t t e b a s -  
s e in i  äärel t .  R aad io va s tu v õ t ja  «R iga  104» o l i  hää l e s ta tu d  o lü m - 
p ia la in e le .

Ei mä le ta ,  m is  t o im u s  s e l  hetk e l M oskvas v õ i  Tallinna lahel. 
Oli s e e  p õh jam aa  m e e s t e  d u e l l  m u s ta n ah a l i s t e ga ,  I va r i  va hu ta v  
u ju la rada , m õn i  r ep o r taaž  M aar jamaa r a n n a v e t e l t  «Alfa», «B ra 
v o »  v õ i  *Charlie» ra ja l t .  I g a l  juhu l  e i  o ln u d  s e e  J a a g u  kulla- 
hüpe. S ed a  t ean  m a  kindlasti, s e s t  s e e  ju h tu s  puhkepä eva l ,  kui 
m e  om a  r ü h m a ga  su v ek odu  a ia s M u lg im aa  pä ik ese  käes v a r 
baid l i i g u ta d e s  äkki pü s t i  k a r ga s im e  ja  kõik m e e l e t u l t  karjuma  
hakkasime. Kü llap  v i s t  i g a v e s t i  j ä ä v a d  m e e l d e  s e l  he tk e l  ühe  
tüdruku su u s t  t õ s i s e l t  ja  v e i d i  paato s l iku lt  la u su tu d  s õnad :  
<rUudmäe o n  M ees !»  S e l l e g a  o l i  kõik ö e ldud .

P i ld i  t e g e m i s e  a ja l  a g a  li ikusid ü l e v a l  maa p e a l  labidad, b e 
t o o n  v a j a s  kiiret la ia lia jam ist ,  ü l e v ib r e e r im i s t  n i n g  tüdrukute  
käes t  lõ pu tu t  s i lum ist .  Värsked o lüm p iauud i s ed  li ikusid s u u s t  s u 
hu. J a  kui en a m  n oh  tõ e s t i ,  t õ e s t i  e i  suu tnud , s ö ö s t e t i  raad io  
juu rd e .  Küllap  jä tkus s e l l i s e id  b e t o o n ih õ n gu l i s i  n i n g  t õ e l i s e l t  
h i g i s e i d  o lüm p iam u l j e id  m öö d u n u d  s u v e s t  i g a l e  s e l l e  aa s ta  m a 
l e v l a s e l e  ü sna  rohkesti. EÜE-lt ka i g a v e n e  o o d  Eesti Raadio  
hää l e  m e is t r i t e l e .

MARGUS METS

Kergejõustiklased Helsingist tagasi kilbil, 
korvpallurid kilbiga

SÜGIS MÕTTED ’SO
Üheksa m inu ti t  pä ra s t  t e i s ip ä eva ,  23. s e p t em b r i  a l g a m i s t  sa i  su v i  

sü g i s ek s .  S ü g i sm õ t t e d  tu lid  va rem . S ü g i sm õ t t e d  — üLkoolimõtted.
H aridu spõ ld  o n  imelik põ ld , s e s t  i g a s u g u s e  kool itarkuse kü lv iga  t e 

hakse j u s t  s ü g i s e t i  a l gu s t .  S a m m a s t e  t a g a  tu leb  kaks vä ik es t  j a üks 
su u r  lõ ikus aa s ta s :  s ü g i s -  ja  k e v a d s em e s t e r  n i n g  k evad i s ed  d ip lom i-  
s a a m is e  pä evad .

E s im es ed  k u rsu s ed  o l id  kolm näda la t  näppu- ja  j a l g u p id i  a l l e s  a l g a 
m a ta  s ü g i s e s .  J ä r g m i s e l  näda la l s a a v a d  a g a  n emadk i tõel isse: s ü g i 
s e s s e ,  aud i to o r ium i la ua  taha. J a  s i i s  ta  tu leb :  e s im en e  l o e n g ,  õ p ip ä e v ,  
s e m e s t e r  aim a m ater’is. J a  eks igaük s lo o d a  — m it t e  v i imane. S e e  
sõ l tub  juba  tu li ja is t -o l i ja is t .

Mõni ajaühik t a g a s i ' t u n d u s  Taaralinn i g a v e s t  s ü g i s t  p õ d eva t .  Linn 
o l i  n a g u  van a  na ine , k e l le  n ä o l  mink ja  p u u d e r  hä s t i  pü s ida  e l  taha. 
Tartu üheksa ja  p o o l  sa ja n d i t  vanaks s a am i s e  e e l  hakkasid m i tm e 
s u g u s e d  m e i s t r im eh ed  us ina lt  l inna k or t s e  j a  haa vu  si luma. Hea o leks, 
kui s e e  täh tpä e v  p o ln u d  a inu s  põh ju s .  P r a e g u  m õn e  h i l ju t i  n a rm enda -  
nud  m a ja  uu t  kuube ka ed es  tunn en , e t  m id a g i  hakkab muutuma. Ja  p a 
r em u s e  p o o le .  Ausalt.

Veel m e en u ta b  s ü g i s t  s e e ,  e t  üh is e lam u s  s o o j a  v e t t  p o l e  ja  tä n a va t e l  
k ü lm ag i  v e t t  v ä h e  on. Et ü likooli  a r st ipunktis püü tak se o lüm p ia -aa s ta  
jä r j ek orra r ek ord i t  püst itada . E t . . .

HANNES TAMME

S n ! ,  a  lu s t a t >

Koolisügis on ta a s  oma õ igustesse astunud. Kui kesk-, kõrg- ja  kut
sekoolides läheb õppetöö juba neljandat nädalat, s iis  rahvaharidus- 
süsteem  alles valm istub esimesteks õppusteks. Kõrvuti te istega seab 
oma neljanda õppeaasta p laane ka Internatsionaalsete Sidemete Rah
vaülikool. Küllap pole enam va jadust pikemalt seletada, m illega ISR-is 
tegeldakse. Meie peaülesandeks on rahvusvahelise suhtlem isvõimelisu- 
se kujundam ine, m ille saavutam iseks üritam e tundma õppida v a s ta 
vate  rahvaste keelt, kultuuri ja  arg ie lu . Käesoleval õppeaastal võe
takse soovijaid vastu  järgm iste le  eria ladele : h ispaania, ing lise  ja  sak
sa keel — a lg a jad  ja  edasijõudnud; eesti, rootsi ja  soome keel — 
a lg a jad ; vene kee! — edasijõudnud*

Nägu varem gi toimuvad loengud ja  sem inarid TRÜ õppejõudude 
juhendam isel kaks korda nädalas . ISR-i avaaktus toimub 16. oktoob
ril kell 18 TRÜ au las,

Õpirühmadesse on võim alik reg istreeruda 29. septembrist kuni
3. oktoobrini kell 16—18 ühingu «Teadus» Tartu linnaorganisatsiooni 
ruumes Nõukogude vä ljak  8 (III korrus). Ühtlasi saab  siis ka tä ien 
davat informatsiooni õppetööga seotud küsim uste kohta.

JÜRI VALGE, 
ISR-i nõukogu esimees

Pikk traditsioon on H elsingi ja  
Tartu ülikoolide spordikohtumistel. 
Esimene kergejõustikum atš peeti 
juba 1957. aasta l. S iis  võisteldi 
Tartus, ülikooli vastvalm inud s ta a 
dionil. Tänavu oli korraldaja osa 
H elsingi ülikooli päralt. Kergejõus
tik lased võistlesid nagu m ullug i 
ühel päeval ja  vähendatud program 
m iga. M atš peeti ühel H elsingi-lä- 
hedasel staadion il. Soomlased pida
sid seal sam al a ja l ka oma üiiõpi- 
lasm eistrivõistlusi.

Seekord pidid meie ülikooli ker
gejõustiklased end kaotanuks tun
n istam a. H elsingi üliõp ilastele m är
g iti protokolli 92, ta rtla ste le  86 
punkti. Osa süüd saab v ist veere
tada meie heitjate-tõukajate kaela . 
Nemad jä id  oma soome konkuren
tidele päris k indlalt a lla . See on 
aga  märk, m is toob v ä lja  ikka vana 
mure — meil pole enam ammu ta 
semel heitjaid-tõukajaid . M is teha? 
Naiste võistkonda olid soomlased 
arvanud ka oma üliõpilaskoondise 
liikmeid. Ka see oli v ist üks põh
jusi, mis vaekausi naiste konkurent
s is  soomlannade poole kallu tas.

A ga sportlastel võistlusindu jä t 
kus. V aatam ata sellele, et hooaja 
lõpp n iisam a hästi kui käes, püsti
ta ti isiklikke rekordeidki. Jevgen i 
Jessin  ja  Gennadi Organov jooksid 
100 m mõlemad 10,5-ga. Võidy sai 
Jessin . Organov aga  a lis ta s  oma 
vastased  400 m jooksus, kus tema 
a jaks mõõdeti 48,2. Võidetute hul-

SPORT €  UUDIS
*  K ääriku l peeti kõrgkoo lide kerge- 

jõ u stik u m e is tr iv ö is tlu sed . V õistkonnavõi- 
du s a i TRÜ (480,5 p .) TPedI (351 p .), 
EPA (219,5 p .) j a  TPI (149p.) ees. 
M eie ü likooli sportlased  võ its id  21 e s i
kohta. P arem aid  tu lem usi: Mehed 200 m 
G ennadi O rganov (TRÜ ) 21,7; 400 m 
G ennadi O rganov 47,8; 1500 m Toomas 
Turb (T P edI) 3.50,2; k õ rgu s 1. Oleg 
K ravtšenko (TRÜ ) 2.00; 2. Ja ro s la v  
S av ka  (TRÜ ) 2.00; v a s a r  H annes Loss 
(T P edI) 62.14. N aised 1500 m I ile  Kukk 
(TRÜ ) 4.20,2; kõ rgu s M arin a  Su ro vtseva  
(T P ed I) 1.76.

*  Eesti kõrgkoo lide m eis tr iv õ is tlu ste l 
VTK su v ise s  m eistr iv õ is tlu ses  o lid m ees
test kolm  parem at R aivo P uu r its  (EPA ) 
121 p., A leksandr Postõlov (TRÜ ) 108 p. 
j a  Kalev Uns (T P edI) 91 p. N aistest 
v õ itis  T iina P ars  (TRÜ ) 125 p., jä r g n e 
s id  M aret P ars 103 p. ia  Kai Tamm 101 
p. TRÜ-st. V õistkondliku lt v õ itis  TRÜ 
EPA ja  TPedI ees.

*  2 7 .-2 8 . septem bril to im uvad K ääri
kul B alti kõrgkoo lide m eistrivõistluse©  
o rien teerum ises.

gas oli ka Eesti m eister sellel d is
tan tsil A ivar O jastu. Ilusa ja  võidu
ka lõpuspurdi teg i Taivo M ägi 
1500 m jooksus (4.03,4). Kõrgus
hüppes said meie 2 meetri mehed 
Henn V allim äe ja  Jaro slav  Savka 
lüüa Markko Porvarilt. Kõik ü le ta
sid 2.00. Tõkkejooksus näitasid  
soomlased k lassi ja  võitsid heade 
aegadega : esimene Reijo Byman 
14,6, teine sam a a ja g a  Tapio Kal- 
lio. V õistlustest annab pildi aga  ka 
väljavõ te protokollist.

Mehed. 100 m Jevgen i Jessin  
10,5; 400 m Gennadi Organov 48,2; 
1500 m Taivo M ägi 4.03,4; 5000 m 
Ilkka Äyräväinen 14.35,2; 3. Jü r 
gen L ig i 15.10,8); 110 m tj. Reijo 
Byman (HÜ) 14,6; (3. Henn V a lli
mäe 15,5); kaugus Henn P iiris ild  
7.00; kõrgus M arkko Porvari (HÜ) 
2.00; (2. Henn V allim äe 2 .00); kuul 
Tapio Lautsi (HÜ) 16.16 (3. Nei- 
nar Seli 14.09); ketas Jorm a H yyti- 
äinen (HÜ) 46.76 (2. Tõnu Lem
ber 44.20); oda M atti Naperi (HÜ) 
72.58 (2. Jaan  A arik 67.26); 4X100 
m 1. Tartu 42,3, 2. H elsingi 43,1.

Naised. 100 m Leena M arvi 
(HÜ) 12,2 (2. T iina Torop 12,5); 
400 m M aie Kalle 57,1; kõrgus Sin i 
Toivonen (HÜ) 1.75 (3. Lea Laks
1.65); kuul U lla Lundholm (HÜ) 
13.09 (2. T iina Uibo 12.81; 4X 100 
m 1. H elsingi 50,3; 2. Tartu 50,9.

Korvpallurid võistlevad Soome 
presidendi Urho Kaleva Kekkoneni 
väljapandud karika le  1961. aastast.

T artust sõitis tänavu H elsingisse 
meeskond, kuhu kuulusid Toomas 
Tein, Rašid Abeljanov, Teet Laur„ 
Tõnu Lust, Robert Raam at, Aare 
Riives, Jü ri N eissaar, M ati Vesman, 
Andres Kirss ja  Arne Laos. M ees
konna treener Ernst Ehaveer rä ä 
kis, et võit H elsingi ülikooli ü le  
tu li raskelt. Poolaeg võideti 45:32, 
m ängu lõpptulemuseks ag a  jä i 10-
punktiline vahe------ 82:72. M eie
meeste võitu hõlbustas asjao lu , et 
m ängu lõpuks olid soomlased pä
ris väsinud. Seega tu li karikas jä l
leg i Tartusse. H ästi m ängisid Abel
janov (tõi 19 punkti), Laur (14 
punkti) ja  Lust (12 punkti). Tree
ner a g a  jä i lõppkokkuvõttes rahule 
ka kõigi teiste m eestega. Korvpal
lurid pidasid teiseg i m ängu. Koh
tuti Soome A -liigasse kuuluva 
m eeskonnaga H elsingi «K iri 60». 
H elsinglased. olid tehniliselt head, 
ag a  jõust tu li puudu. Sellesk i m än
gus kuulus võit Tartu korvpallu
reile 98:80 (poolaeg 39:44).

Järgm ise l aasta l kohtutakse taas  
Tartus.

OLIVER TOLL

TRÜ töötajate spordipäev
TRÜ traditsiooniline spordipäev, 

m ille eesm ärgiks on ergutada ter
visespordi harrastam ist õppejõudu
de, asp irantide, teen istu jate ja  töö
liste  hu lgas n ing selle a lusel soo
dustada VTK normide täitm ist, pee
takse tänavu kahel päeval — 29. ja
30. septembril kell 17 TRÜ s ta a 
dionil ja  kell 19 «Dünamo» eelsoo- 
jendusega u ju las K ingissepa tn. 71.

Ü ritus toimub 1979. aasta l k in 
nitatud juhendi alusel. Iga osavõt
ja  toob oma kollektiiv ile ühe punkti, 
kui a g a  seejuures täidetakse VTK 
norm, siis 2 punkti. Alad (jooksud, 
hüpped, heited, jõuharjutused) on 
kavas vanuserühm ade jä rg i. Seega 
on igaühel võim alus proovida jõu

du oma eakaaslastega .
Ootame rohkearvulist osavõttu! 

Ametiühingukomitee spordi- 
komisjon, spordiklubi

K U N S T IK A B IN E T I
Esma- ja  m uukursuslased, kunsti- 

ja  muulembelised, kel vähegi taht
m ist soojal suvel jahenenud kunsti
kabineti ruumis oma ihu- ja  vaimu- 
soojusega laest «jääpurikaid  su la
tada» , see tu lgu , kaasas suur tah t
mine, oskam atus ja  teadmine, et ka 
jänese võib joonistam a panna.

Registreerim ine a lates teisipäe
vast kell 17 ig a  päev.

Klubi üritused
Reedel, 26. septembril Leningradi 

mnt. 27 kohvikus DISKO.
Laupäeval, 27. septembril k!. 20 

Nooruse t. 9 saa lis  RIHO BAU- 
MANI DISKO.

KULLA NEIU!
Sul on kena lau luhääl ja  kindel 

tahtmine lau lda. Laulm ist ja  ka 
muidu toredat vaba a ja  veetm ist 
pakub Su lle Eesti NSV teeneline 
TRÜ Akadeemiline Naiskoor.

Uusi lau lja id  võtame vastu teisi
päeviti ja  neljapäev iti. Tule kind
lasti 30. septembril või 2. oktoobril, 
sest 3.—5. oktoobrini toimub lau lu 
laage r Käärikul. Sellest osavõtt on 
uuele lau lja le  v äg a  va ja lik .

K iirusta!

Uusi trükiseid
Tartu  R iik liku  Ü likooli to im etised . 

V ihik 528. Eesti rah v a lu u le  žanriprob- 
leem id . Töid eesti filo loo g ia  a la lt  VII.
T artu  1980, 122 lk ., 300 eks., 1 rb l.

Tartu  R iik liku  Ü likooli to im etised . 
V ihik 532. U urim usi germ aan i keelte 
sõ n ava ra  ja  g ram m atik a  a la lt .  L in gu is- 
t ic a  XII. T artu  1980, 154 lk ., 500 eks., 
1 rb l. 40 kop.

O rgan ic R eactiv ity . E nglish  Edition of 
Реакционная способность органических 
соединений. Vol. XVI. Issue  4(60). 
December 1979. T artu  1980, 142 lk ., 400 
eks., 1 rb l, 10 kop.

Eesti keele tek ste  ja  h a r ju tu s ! vene 
ü liõ p ila s te le  II. 1. v ih ik . T artu  1980, 
76 lk ,, 10C0 eks., 15 kop.

ARSTITEADUSKONNA 
ÜTÜ NÕUKOGU

aruande- ja  valim iskoosolek toimub 
esm aspäeval, 29. septembril kell 18
O. Lutsu t. 2. Kõikide ringivane- 
m ate osavõtt kohustuslik.

XX SAJANDI VENE 
POEESIAT

A lates 1. oktoobrist kell 16 hak
kab toimuma keeltem ajas aud. 3 0 t  
JU RI MINERALOVI erikursus ees
ti ja  võõrfiloloogidele teemal «XX 
sa jand i vene poeesia». Osa võtta 
võivad kõik huvilised.

Vene keele kateeder

LÄTI KEEL
(a lg a ja ile  ja  edasijõudnuile)

Huvilistel tu lla  a ja  suhtes kokku 
leppima kolm apäeval, 1. oktoobril 
k. 17 soome-ugri keelte kateedrisse 
(ph. 126).

MARA VEINBERGA

Kirjandusvõistlus
ELKNÜ TRÜ komitee, ÜTÜ eesti k irjanduse ja  rahvaluu le ring ja  

a ja lehe «TRÜ» toimetus kuulutavad v ä lja  k irjandusvõistluse. Võistlu
sest võivad osa võtta kõik TRÜ praegused üliõpilased, a g a  ka 1980. 
a a s ta  v ilistlased .

Võistlusel tulevad arvesse need avaldam ata ilukirjanduslikud tööd, 
mis on saadetud või toodud aja lehe «TRÜ» toimetusse enne 5. detsemb
rit. Toimetuse aadress: 202400 Tartu, Ülikooli 18—302.

K indlasti olgu ig a le  võistlustööle k irju tatud  m ärgusõna ja  juurde 
lisatud kinnises ümbrikus andmed autori kohta (nim i, aadress, tea
duskond, osakond, kursus).

Auhinnavõitjad teatab žürii a a s ta  lõpul.
Loomingulisi õnnestumisi!

Avaldam e siirast kaastun
net arstiteaduskonna stom a
toloogia I kursuse üliõp ila
sele Tonu Kalvetite

ISA

surm a puhul.

Sõbrad

Toimetaja V. SOOTAK

Ajalehe «TRÜ» toimetuse aadress: 202400 Tartu, Ülikooli t. 18, TRÜ, ruum 302, te l. 341-21/253. Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. Tartu Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri hind 2 kop.
.  Tellim. nr. 3354. MB-06967.

jj^g* УУ «Тарту Рийклик Юликоол» («Тартуский государственный университет»). Оргаа парткома, ректората, комитета J1KCM и профкома Тартуского государственного университета, г. Тарту,
Эстонской ССР.
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EKP TRü komitee, TRü rektoraadi, ELKNü TRü komitee ja TRü ametiüliingtiliQtinitee häälekandja
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Nr. 27 (1237) Reedel, 3. oktoobril 1980 XXXII aastakäik

Ülikooli komsomol saab 40
ф Läinust ja olevast komsomoliveterant J. Kalitsa pilgu 

läbi — 1. ja  2. lk.

ф  A jalugu kuuet pildil — L, 2. ja  3. lk.

Kolme sektori päevaprobleemid — 2. lk.

Pilguheit tänaseni
NLKP ajaloo  kateedri juh ata ja  

professor JOHANNES KALITS on 
üks paljudest, kes võib rääk ida 
TRÜ komsomoli ajaloost, üks v ä
hestest, kelle m älestustes seondu
vad katkem atult sõ ja järgsed  a a s 
tad ja  tänapäev.

«Komsomoli astusin  1940. aasta l 
Põltsam aal keskkoolipoisina. 1945. 
aasta l im m atrikuleeriti mind TRU 
õigusteaduskonna üliõpilaseks, s a 
m al a ja l tu li o lla ka ÜLKNÜ T ar
tu Linnakomitee II sekretär. Oli v ä 
ga koormav üheaegselt õppida 
päevases osakonnas ja  teha linnas 
komsomolitööd. P isut kergemaks 
läks siis, kui 1946. aasta  m ärtsis 
v a liti mind ülikooli komsomolisek
retäriks.»

Tollane komsömoHelu oli v ist ise
äran is pulbitsev?

«Komsomol ehitas, taastas , v a 
rus, organiseeris. Ideoloogiatöös 
käis võitlus vanade igand itega . 
M uutus nii mõndagi. Endistel ae
gadel üliõpilased tervitasid aud i
tooriumi sisenevat õppejõudu ja l 
gade sah istam isega. Oma osa sa i 
ka «G audeam us», kuna ta  oli ak a
deemilise seltskonna lau l koos püs
titõusm iste ja  lauanõude täristam i- 
sega. Nüüd on osa salm e v ä lja  
jäänud ja  lau l isegi üliõpilashümni 
tasem ele tõstetud.»

1944. aasta l oli TRÜ-s kolm, 
1949. aasta l a g a  juba lig i tuhat 
kommunistlikku noort.

«Kõigepealt oli see 3 väga  suh
teline, tegeliku lt oli kom munistlik
ke noori rohkem. Mitmed lih tsalt 
ei jõudnud veel ennast arvele võt
ta , mitmel olid okupatsiooniajal do
kumendid kaotsi läinud. M äletan 
ag a  üht noormeest, kes end arvele 
ei võtnudki — «va lge  laeva» müüt 
peibutas to lla l tõekspidamistes

kõhklejaid. Komsomoli astu ti e s ia l
gu visalt. H ulgaliseks muutus kasv 
50-ndate aastate  a lgu l. Kuid puges 
sisse ka musta m inevikuga inimesi. 
Oma ridade puhtust hoidis komso
mol hoolikalt. Suurem ate komsorao- 
lieetika rikkumiste korral kaasnes 
komsomolist väljaheitm isega ena
m asti ka eksm atrikuleerim ine ü li
koolist.»

1948. aasta l tuli appi kollektiivne 
propagandist, ag itaato r ja  ka o rga
n isaator aja leht «TRÜ».

«A jaleht oli a jastu le  vastavalt 
ründav. Kuigi ajalehe näos see 
võib-olla otseselt ei väljendunud, 
olid ometi kõik püstitatud problee
mid tihedalt seotud komsomolitege-

vusega. Ajalehe teg ijaks oli komso
molikomitee liige  Olaf Utt, to llal 
õigusteaduskonna üliõpilane. Täie 
teravusega ja  otse kritiseeriti pseu
doteaduse lev ita ja id , lääne kultuuri 
ees löm itajaid , passiivseid eem al
se isja id .»

Kommunistliku noore kohusetun
ne?

«Suhtumine ülesannetesse oli tõ
sine, seetõttu oli ka töö hulkadega 
lihtsam . Näiteks ühiselamud. Peeti 
pidusidki, inventari aga  ei lõhu
tud. Ohiselamukoha saam iseks tuli 
soovijal endal koristustöid teha. Ka 
taastam istöödesse linnas suhtuti 
m õistvalt. Emajõel käidi ise küt
teks puid parvetam as. Neid töid oli 
kokku loendamatu hulk. Iial ei tu l
nud aga  kelle legi mõttesse selle 
eest tasu küsida. 1956—57 oldi uu
dism aal. V iiekümnendate aastate  
lõpul, v ist 1959, võeti suv iti tööta
mise kohustused au la koosolekul 
vastu sooja poolehoiuga.

Komsomoli astum ine oli igaühele 
sündmuseks. Selle muutmist kam 
paan iaks ei pidanud me to lla l õi
geks ega sa ag i seda teha.»

Komsomol parteitöötaja p ilguga?
«1954—1956 valiti mind ülikooli 

parteikomitee sekretäriks, hiljem 
olen korduvalt olnud komitee liige. 
Loomulikult tulid siin abiks komso
molitöös omandatud kogemused. 
Komsomoli peaksin seetõttu nagu 
organiseerim istöö fakulteediks.

Meie ülikooli komsomolielus on 
olnud mitmeid üksteisest erinevaid 
a ja järke . Näiteks 60-ndate aastate  
teisel poolel hakkas komitees tooni 
andma püüe teha kõike uut moodi. 
A lati muidugi, nagu elu näitab, ei 
tarv itse iga  uus asi o lla kõige pa-

(Jä rg  2. lk.)

И. • N9 mmm
Ca Ä

ф  Üks tähtsam aid töid esimestel sõ ja järgsete l aastate l oli kodulinna varem etest puhastam ine.

7. OKTOOBRIL ON NSV LIIDU 
KONSTITUTSIOONI PÄEV

Õigus haridusele
NSV Liidu uue konstitutsiooni 45. paragrahv is on öeldud; «NSV 

Liidu kodanikel on õ igus haridusele. Seile õ igüse tagavad : tasu ta  hari
dus kõigis haridusliik ides, ü ldise kohustusliku keskhariduse andmine 
noortele; kutse-, keskeri- ja  kõrghariduse la ia ldane arendamine sel a lu 
sel, et õppimine seondub elu ja  tööga; riiklike stipendiumide maksmine 
Õpilastele n ing üliõp ilastele; kooliõpikute tasu ta andmine; võimalus 
koolis õppida em akeeles; tingim uste loomine iseõppimiseks.»

Kä varasem ates meie r iig i põhiseadustes on haridusõigus leidnud 
fikseerim ist, kuid kunagi varem pole selle õ iguse realiseerim ist ta g a 
tud nii kaalukate garan tiid ega . Selles väljendub nii arenenud sotsia
lism ile iseloomulik tähelepanu kogu rahva hariduse vastu kui ka ühis
konna arengus kujunenud võimalused tagam aks antud õiguse rea li
seerim ist. See kõik tundub meile iseenesestm õistetava ja  loomulikuna. 
Ometi pole see a la t i nii olnud. Tee nende saavutusten i on olnud pikk 
ja  vaevarikas. LähtebaaS, m ille lt tu li hariduselu hakata korraldam a, 
oli enam kui tagasiho id lik . Revolutsioonieelsel Venemaal ei osanud 
72% 9—49-aastastest inim estest lugeda ega  k irju tada. Hariduse levik 
oli v äga  ebaühtlane. Kui näiteks Eestis oli jõutud ü ld ise kirjaoskuseni, 
s iis tänaste  Kesk-Aasia liiduvabariik ide elanikkonna kirjaoskus küündis 
vaid 2—3 protsendini. Oma kirjakeel puudus 48 Venemaa rahvusel. 
Levinud oli arvam us, et k irjaoskam atuse likvideerim iseks kulub vähe
m alt paar sa jand it. Noor Nõukogudemaa v a ja s  a g a  v iiv itam atu lt hari
tud töötajaid . Õigust haridusele asusid realiseerim a m iljonid töötava 
rahva esindajad , pidades silm as V. I. Lenini juhtmõtet, et harim atu 
inimene seisab väljaspool poliitikat.

Juba teisel v iisaastaku l võidi kehtestada üldine kohustuslik polütehni- 
line 7-k lassiline haridus, 1950-te aasta te  lõpul juba 8-klassiline kohus
tuslik  haridus. Üleminek ü ldisele keskharidusele on meie hariduselu 
suuremaid võite, m ille tegelik  tähendus on hoomatav küllap alles aa s
tate  pärast.

Nagu üldhariduse puhul, oli puudulik ka sotsia listliku  kõrghariduse 
edasiarendam iseks va ja lik  lähtealus. Revolutsioonieelse Venemaa 105 
kõrgkoolis õppis 127,4 tuhat ü liõp ilast. Kõrgkoolid puudusid 10 prae
guse liiduvabariig i territoorium il. Valitsev k lass oli huvitatud, et tead
m iste tippudeni jõuaksid vaid tema k lassi esindajad  või siis need, kes 
kuuletusid oma teadm isi rakendam a tema huvides. R angelt e litaarne- 
k lassiline iseloom m ääras nii ü liõpilaskonna koosseisu kui kõrgkoolis 
an tava ettevalm istuse sisu.

Juba oma esimeste dekreetidega kaotas noor Nõukogude riik e lita- 
rism i kõrghariduses: ülikooliauditooriumid said  kättesaadavaks laiadele 
töörahva hulkadele. 1918. aasta  2. augustil V. I. Lenini poolt a llak ir
jutatud Rahvakom issaride Nõukogu dekreediga pändi a lus nõukogu
likule kõrghariduspoliitikale, m ille olemuslikuks jooneks oli töötavatele 
inimestele ja  nende lastele kõrghariduse omandamise võim aluste loo
mine. Hariduse ja  kasvatuse eesm ärgiks oli s iis ja  on praegu mitte 
ainu lt kõrgelt kvalifitseeritud kaadri ettevalm istam ine, vaid ka ig a 
kü lgse lt arenenud inimeste kujundamine.

So tsia listliku  haridussüsteem i kõige olulisem aks saavutuseks on — 
kõrvuti nõukogude spetsialistide kaadri ettevalm istuse endaga — üht
suse tagam ine tema professionaal-m ajandusllku, so tsiaalse ja  huma
n istliku funktsiooni vahel.

Meie m aal on praegu spetsialistide ettevalm istam ise tarbeks üle 860 
kõrgkooli, kus õpib rohkem kui 5 m iljonit inimest. Ka meie vabariig i
6 kõrgkooli ligem ale sa ja l e ria la l omandab kutset üle 24 tuhande ü li
õpilase.

Kuid ei ole õ igusi ilm a kohustusteta. Nii on ka õ igusega haridusele. 
See õigus iseenesest ei annaks m itte m idagi, kui noor inimene ei tä i
daks koolikohustust, ei omandaks õppeprogramme, ei a lluks d ists ip lii
nile jne. Kaugeltki m itte kõigile üliõp ilastele ei garanteeri m atrik li 
omamine selle asendum ist spetsialistid ip lom iga — ja  seda m itte n ii
võrd objektiivsete kui just subjektiivsete asjao lude tõttu.

Meil kehtivad kodanike konstitutsioonilised õigused on komplekssed. 
Õigus haridusele on uue konstitutsiooni alusel avardunud õiguseks va
lida elukutset v astava lt kutsumusele, võimetele, kutsealasele ettevalm is
tusele ja  haridusele n ing arvestades ühiskondlikke vajadusi. See a g a  
eeldab, et õpinguaastad oleksid selliseks varanduse kogumise a jaks, 
m illest jätkuks kogu eluks, et sisenemine valitud tööm aailm a ja  tegu t
semine seal kujuneks eneseteostuse peamiseks sfääriks.

HANS D SISS

Õppeosakond teatab
NB! Ülikoolis toimuvad esm aspäevased loengud laupäeval n ing lau

päevased pühapäeval.
Esmaspäev ja  teisipäev on üliõpilastel vaba.

S E L L E S  L E H E S  
ф  TRÜ komsomoli 40. juubel — 1., 2. ja  3. lk.

0  Õnnitleme Eduard Sakki — 3. lk.

ф  Nädala pärast EÜE konverents — 3. lk. 
ja  arstiteaduskonna päev — 4. lk.

ф  Sõna võtab RSR — 4. lk.

ф  Kaugõppija, pane tähele — 3. Ik.

Koorid ootavad esm akursuslasi — 4. Ik.
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trü

1940 : 1980
ERKI BERENDSI joonistus.

Pilguheit...
(A lgus I. lk.) 

rem. Uus saavutab eluõiguse siis. 
kui ta  väljub  komitee seinte vahelt 
n ing võidab laiade hulkade poole
hoiu. Ei saa  ka ürituse huvitavus 
olla eesm ärgiks omaette.

Tänaseks on ülikooli komsomoli- 
pere paisunud tuhandetesse. Komi
tee tä ita  on väga keerukad ü lesan 
ded. Tuleb arvestada suuri erinevu
si eeskätt just eria lade hoiakutes 
ja  arvam ustes. Eks teadus pea siin 
oma abi osutam a.»

M illal ü llitatakse uurimistöö 
«TRÜ komsomoli a ja lu gu »?

«K äsik irjaga tuleb valm is jõuda 
tänavu. Raam at peaks ilmuma a a s 
tail 1982— 198.3.»

AIMAR JUGASTE

Siia  hakati ra jam a staadioni.

ф  Ü liõpilaste am etiühingukomiteesse kuulusid 1948. aa sta l (esim eses reas vasaku lt) Guido 
Arro, Linda Pärn, A leksander Blumfeldt, Virve Roonurm, Herbert T igane ja  Endel Laa- 
sik ; (te ises reas vasaku lt) H illar Palam ets, Jü ri Linnus, Alfred Külaots, Harald Rimmel ja  
Herman Rand.

Komsomolikroonika
ф ELKNÜ TRÜ komitee koos

olekul teisipäeval, 30. septembril 
heideti ÜLKNÜ ridadest v ä lja  keha
kultuuriteaduskonna I il  kursuse 
üliõpilane Sulev Saa r, kes on toime 
pannud raske kuriteo.

Seoses ülikooli lõpetam isega va
bastati komsomolikomitee liikme 
kohustest endine arstiteaduskonna 
komsomolibüroo sekretär Oleg 
ševtšuk . Uueks arstiteaduskonna 
komsomolisekretäriks k inn itati ra- 
viosakonna V kursuse üliõpilane

Indrek M iidla, kes ühtlasi kooptee
riti ülikooli komsomolikomitee liik 
meks.

ELKNÜ TRÜ komitee sekretär 
Madis Kallion andis endisele ase- 
sekretärile Mercedes Pent-M erimaa- 
le üle ÜLKNÜ Keskkomitee rinna
m ärgi «Aktiivse töö eest komsomo
lis»  n ing ülikooli komsomolikomi
tee uue tänukirja  esimese eksemp
lari.

ф  Olmesektori ju h ata ja  ja  lau* 
päevakustaabi ülem M ati Luukas

teg i kokkuvõtteid 27. septembril toi
munud komsomoli- ja  noortelau- 
päevakust. 1980. aa s ta  suvem aleva 
komandörina andis Mati Luukas 
ü levaate ka käesoleva a a s ta  suve
m aleva tööst.

ф  Lahendati jooksvaid küsimusi 
seoses ettevalm istustega ülikooli 
komsomoli juubeli tähistam iseks.

ELKNÜ TRÜ komitee koosole
kust võttis osa ka ELKNÜ Tartu 
Linnakomitee esimene sekretär Ar
vi Karotam.

Päevaprobleeme
IDEOLOOGIASEKTORI JUHATAJA Ü L A R  T I K K :

Viimase a ja  tormilised sündmused on tunduvalt tõstnud ühiskondlik
ku ak tiivsust kogu Nõukogudemaal. P raegusa ja  om apära on selles, et 
suursündmuste ja  juubelite jad a  on meie jaoks esindatud paljudes eri
nevates sfäärides üldriik likest kuni TRÜ komsomolipereni v ä lja .

Tasub veel kord meelde tu letada õnnestunud olümpiamänge, Eesti 
NSV 40. aastapäeva ja  se llega  kaasnenud kõrget autasu , Tartu linna 
950. aastapäeva ja  Rahvaste Sõpruse ordenit. Neis kõigis on oma koht 
ülikoolil ja  üliõpilastel. Tulemas on ka ülikooli enda 350. juubel n ing 
kätte jõudnud rneie kom somoliorganisatsiooni 40. juubel. Teetähiseks 
on NLKP XXVI kongress, m ille vääriliseks tähistam iseks on TRÜ 
komsomolikomitee oma !6 . septembri o tsusega kavandanud mahuka 
tööplaani.

Esmane ja  aktuaalseim  ülesanne on praegu aruande- ja  valim iskoos
olekute eeskujulik korraldam ine, kus eeltoodud sündmuste taustaJ tu
leb teha konkreetsed kokkuvõtted ka ideoloogiatööst.

Semestri ideoloogiliseks suurürituseks on leninliku arvestuse «NLKP 
XXV kongressi otsused e llu !»  lõppatesteerim ine novembris-detsembris. 
Et tegem ist on lõppatesteerim isega, tuleks seda teha varasem ast pare
mal organisatsioonilisel tasem el.

Koos õppesektori liikm etega korraldatakse novembris ühiskonnatea
duste nädal, kus koos ühiskonnateaduste kateedrite esinda ja tega  pee
takse nõu ühiskonnateaduste õpetamise ja  ideoloogiatöö probleemide 
üle.

Kõik, kes vajavad  abi loengute korraldam iseks sise- või vä lispo liiti
kas, teadku, et rahvusvaheliste suhete ring on nõus saatm a lektoreid. 
Tuleb vaid õigel a ja l pöörduda TRÜ komsomolikomiteesse.

Komsomolikomitee 16. septembri otsus näeb ette ka mitmeid teist 
üritusi (teaduskondade komsomoliajaloo uurim ise metoodiline konve
rents, viktoriin «ELKNÜ 60»). Ideoloogiasektori liikmete ülesanne on 
siin  eelkõige aktiivse osavõtu tagam ine.

A egsasti tuleks hakata koguma m aterja le teaduskonna komsomoli- 
raporti koostamiseks. See esitatakse teaduskonna parteiorgan isatsioo
nile partei XXVI kongressi a ja l. Senisest tõhusam alt peaksid töötama 
ühiselamunõukogud. Ka näitagitatsioon i puudumisele ei saa  läbi sõr
mede vaadata . Komsomolikomitee juba nimetatud otsus näeb ette 
s iin g i kontrolli tõhustam ist. Elanike nim ekirjad (koos tubade ja  kur
suste äranä itam isega) peavad olema ühiselamute valvelaudades. Näit- 
m aterja li ülespanem isega tuleb just siit a lustada.

Ei saa  teha norm aalset ideoloogiatööd, kui arvestuskontroll ei lähe 
ladusalt n ing on suhteliselt palju m aksuvõlglasi. Omapärase rekordiga 
esines m atem aatikateaduskonna komsomolibüroo, kes õppeaasta a lgu 
sest 3 nädala  jooksul ei andnud elum ärki (võib-olla m ingitel objektiiv
setel põhjustel, kuid see ei vabanda).

Küta ei saa  ka ideoloogiakäadri komplekteerim ist teaduskondades. 
Kui eelm ise õppeaasta töö põhjal võib rahul o lla arsti-, m ajandus-, ke
hakultuuri- ja  filoloogiateaduskonna n ing füüsikaosakonna komsomoli- 
büroode ideoloogiasektorite juhata jate  tööga, siis rohkem tähelepanu 
kaadri valiku le peavad pöörama ajaloo-, m atem aatika-, eriti a g a  õ igus
teaduskonna ja  keemiaosakonna komsomolibürood. Abi saavad osutada 
ka teaduskondade parteibürood, sest praktika näitab , et kõik komso
molibürood ei suuda ise sobivalt ülesandeid jao tada.

Heaks m ärgiks on, et passiivsuse jä ä  hakkab altpoolt sulam a. Näi
tena võib tuua saksa filoloogia I kursuse komsomolisekretäri ja  kahe 
ravi III kursuse tütarlapse asja likku  suhtum ist: tu lla , ilm a et keegi 
tagan t torgiks, ise komsomolikomiteesse selgust saam a. Oleks aeg  
aru saada, et ig a  kom somoliaktivist, ig a  kommunistlik noor on kom
somolikomitees omainimene. Komitee on koht, kuhu tuleb tu lla  uksele 
koputam ata niihästi abi palum a kui ka ise kaasa  lööma.

Loodan, et see tõrvatilk  juubelimeepotti ära  ei riku, vaid nii mõnegi 
noorema mehe tegutsem a ärg itab . Selleks kõigile üh ingukaaslastele 
TRÜ komsomoli 40. juubeli puhul jõudu ja  edu!

*

ÖPPE- JA TEADUSTÖÖ ASESEKRETÄR Ü L L E  L E P P :

1979/80. õ.-a. kevadisel eksam isessioonil oli õppeedukus meie ülikoo
lis  91,0%. Ü liõpilaste teadm iste kvaliteeti iseloomustab kõige enam 
hinnetele «v äg a  hea» ja  «hea» õppivate ü liõpilaste arv. Kevadsemestri 
v astava  näiduga (50,9% ) võib rahule jääda . P arandada seda a g a  saab  
ja  tulebki. Uuel õppeaastal, nagu eelm istelg i, on v a ja  p idevalt kontrol
lid a  õppedistsipliini, tutvuda teadm iste jooksva kontrolli (vahearves- 
tused) tulem ustega, se lg itad a  ja  kasu tada neist tulenevaid järeldusi. 
Peam ine on kujundada ja  süvendada üliõpilases süstem aatilise tööta
m ise harjum ust.

Erilise tähelepanu a ll on õppeedukus ühiskonnateadustes. Reservide 
väljaselg itam iseks oleme korraldanud kord sem estris ühiskonnateadus
te nädala . S iis toimuvad kohtumised ühiskonnateaduste kateedrite õp
pejõududega. Kohtumiste kasutegur oleks suurem, kui need toimuksid 
teaduskondades.

V äga oluliseks oleme pidanud ka õppetöös silm apaistnud üliõpilaste 
esiletõstm ist. ELKNÜ TRÜ komitees on v ä lja  pandud nim eliste s ti
pendiumide saa ja te  fotod, teaduskondades pannakse ig a l sem estril v ä l
ja  õppe-, teadus- ja  ühiskondliku töö eesrindlaste autahvel. Traditsioo
niline on ülikooli nim eliste stipendiumide saa ja te  kohtumine rektoriga.

Tähtis on meie töö keskkooliõpilastega, s. t.  neis sügava huvi tek ita
mine oma tu levase võimaliku e r ia la  vastu . Hoogustamist v a jab  kesk
kooliõpilaste ringide töö, s a m u t i  agitgrupp ide loomine, kes propagee
riksid vabariig i keskkoolides TRÜ-s õpitavaid eriatasid .

*

OLMESEKTORI JUHATAJA M A T I  L U U K A S :

Sag e li kuuleme teravaid ütlem isi nii meie ühiselam ute kui ka nende 
inimeste kohta, kes selle töö lõ iguga otseselt tegelevad. Põhiliseks kri
tiseerijaks on üliõpilane, s. o. inimene, kes ise ühiselam us elab ja  see
pärast kõige paremini seal v a litsevat korda teab. Peaaegu a la t i oleme 
a g a  tõ iga ees, et puudusi endid nähakse, kuid nende tekkepõhjustest 
ei saada või ei taheta aru saada . Need a g a  tulenevad tava lise lt meist 
endist — meie vähesest nõudlikkusest ja  peremehetunde puudumisest. 
Ei seisne viim ane ju  m itte ainu lt saam ises, vald ka olem asoleva võima
liku lt m õistlikus kasutam ises.

ELKNÜ TRÜ komitee on a la tes 1978. aas ta  detsembrist, kui võeti 
vastu EKP TRÜ komitee otsus «Komsomolikomitee tööst kasvatustöö 
korraldam isel ühiselam utes», ühiselam uküsim usega üha enam tegelnud. 
Sellest annab tunnistust olmesektori juhtiv ja  koordineeriv tegevus 
ühiselamunõukogudes.

Seniseks töösuunaks on olmesektoril olnud nõukogude töö organ i
satsiooniline juhtim ine (nõukogude koosseisude ja  tööplaanide läb ivaa
tam ine n ing kinnitam ine, sam uti tööaruannete kuulam ine). Sellest õppe
aasta s t peab lisandum a senisest enam sisu list tööd (nõukogude osa
tähtsuse tõstm isest üh iselam usiseste probleemide lahendam isel ja  nn. 
ühiselam uvaim u kujundam isel). Paranem a peaks nõukogu ja  koman
dandi koostöö.

Ühiselamunõukogus on ü liõpilastel võimalik lahendada enamik prob
leeme ise. See on võimuorgan, kelle otsused, mis on k irjas põhimää
ruses, on kohustuslikud kõigile ühiselam us elavate le  ü liõp ilastele ja  
asp irantidele. Kooskõlastatult õppeasutuse rektoraadi ja  am etiühingu
kom iteega on need kohustuslikud ka ühiselamu adm inistratiiv-teenin- 
davale personalile.



Veel hetk ja  a lg a s  teaduskondadevaheline heitlus.

ф  1960. aasta te  lõpul peeti üliõpilaspäevil ka tõrvikutega rongkäiku. Valgel hobusel tollane 
komsomolisekretär Laur Karu.

НЯК

ENSV Ülemnõukogu Presiidium i auk irja 
n iie tollane ELKNÜ Keskkomitee esimene 
vembril 1978.

annab meie kom somolisekretärile Madis Kallio- 
sekretär Indrek Toome. Foto on tehtud 17« no-

E ile  - E i le  - E i le

Fakt ja kommentaarid

KL 11 toimus komsomolikomitee 
'pidulik istung koos endiste komso
m olisekretäridega. Tervitam a ja  õn
nitlem a olid tulnud ö ie  Toming- 
Reintam, Johannes Kalits, Edgar 
Salum aa, Jaak  Kaarma, Toomas 
S u tt , Laur Karu ja  Henri Soova.

Ülikooli komsomoli teele heitis ta- 
gasip ilgu  J . Kalits. ELKNÜ Kesk
komitee üliõpilasosakonna ju h ata ja  
Henri Soova andis üliõp ilaste kom- 
som oliajaloo-teem aliste tööde ju- 
hendajaile  E. Salum aale, M. Rein- 
feldtile ja  J . K alitsale üle tänukir

jad . Temalt kuuldi ka, et ÜLKNÜ 
Keskkomitee otsustas ülikooli kom
som oliorganisatsiooni au tasustada 
au k ir jaga .

KL 15 avati näitus.

KL 16 vaadati vanu film ikaadreid.

F A K T
Kui kunagi tulevikus (näiteks 
ülikooli 400. aastapäeva eel) 
saab  teoks TRÜEK (Tartu R iik 
liku Ülikooli Entsüklopeediline 
K äsiraam at), s iis võime selle 
mahuka vä ljaande eelviim asest 
köitest S tähe a lt leida umbes 
järgm ise  artik li:

S A K K ,  Eduard A leksandri p. 
(*4. X 1930),'. Eesti NSV kõrgkoo
lide väljapaistvam aid  foto- ja  film i- 
teoreetikuid n ing praktikuid 20. s.
II p. Õppis pärast Tartu VI Kesk
kooli lõpetamist TRÜ-s keemiat 
(1951—1956), lõpetas füüsiku-kee- 
m ikuna.2 A lates 1 .0 8 .1 9 5 6 3 TRÜ 
kino-fotokabineti juh ata ja , kes v aa 
tam ata k itsastele tingim ustele tegi 
sellel ametikohal ü lla tava lt palju 
ära . Paljude õppefilmide autor ja  
kaasautor, on pälvinud selles osas 
nii vabariik likku kui ü le liidu list tun
nustust. Õpetanud mitme eria la  
üliõp ilastele õppekino, fo tograafiat 
ja  tehniliste vahendite kasutam ist.

S-i tegevus paistis eriti silm a TRÜ 
350. aastapäeva ettevalm istam ise ja  
läbiviim ise aegu ,4, mil põhiliselt te
ma õlgadel lasus ülikooli ajaloo ja  
tänapäeva kujutam ine fotos n ing 
film is. Ülikooli tsiv iilka itse  üks juh
te õige pika a ja  jooksul. Korduvalt 
esile tõstetud m inistri ja  rektori 
käskk irjades ,5

K O M M E N T A A R I D

1. Järe liku lt saab E. Sakk homme 
50-aastaseks. Uskumatu, kuid 
ometi tõsi.

2. V äga kasulik  kaksikeria la ühele 
tõelisele päevapiltnikule, sest 
teatavasti koosneb fotograafia 
kahe reaalteaduse olulistest e le 
mentidest — füüsika (statiiv , 
objektiiv, v a lgu s jne.) ja  kee
mia (loputusvesi, kinniti, film i' 
emulsioon jne.).

3. M atem aatiliste meetodite abil 
on võimalik kindlaks teha, et tu- 
leval suvel on E. Sak il jä lle  
juubel — sedapuhku am etia la 
ne.

4. Siin oleme küll pisut a ja s t ette 
rutanud, kuid need, kes E. S ak 
ki ühise töö kaudu lähem alt 
tunnevad, ei kahtle põrmugi se l
le lause tõelevastavuses,

5. Veel rohkem on juub ilari kui 
v äga  kohusetruud, vastu tu le lik 
ku ja  mõnusat meest kiitnud te
ma paljud kolleegid ja  arvukad 
kliendid, ülikooli a ja leh t kaasa 
arvatud, kes ikka ja  jä lle  tu le
m usrikkalt loodavad E. Saki k ii
rele ja  lahkele abile. 
Südam likult õnnitledes ja  tu ge 
vat tervist, jä tkuvat indu ja 
kvaliteetset aparatuuri soovides

kolleegid ja  kliendid

„Laupäevakuga võib 
rakule jääda,“

sõnas komsomolikomitee sekretär M adis Kallion kolm apäeval. «E sile 
tahaksin tõsta õ igusteaduskonna II kursuse tüdrukuid, kes pesid pea
hoones aknaid, ravi III ja  stom atoloogia III kursust. Nemad töötasid 
Toomemäel. Hästi tegid  oma tööd ka IV kursuse keemikud, ku ig i ko
hale tu li ettenähtust vähem inimesi. I kursuse füüsikud ja  III kursuse 
kehakultuurlased valm istasid  klubi taasehitusel järgm iseks nädalaks 
ette tööfronti. Sel nädala l on nad seal veel ise ametis, tu levast näda
last on objektil ig a  päev 10 noormeest ja  3 tü tarlast, need, kes suve- 
m alevast kõrvale h iilisid .

Esimesed ja  teised kursused n ing diplomandid jä id  ülikooli laupäe
vakust enam asti eemale. M iks? Esmakursuslased olid m ajandites, tei
sed kursused sinna p ara ja sti minemas n ing viim aste kursuste rahvas 
Juba p raktikaga seotud. O rganisatsioonilised arusaam atused tekkisid 
teadusraam atukogu ehituse tööandjatega. Teistele objektidele üliõpila* 
si ei vajatud .»

Toomemäe puud on veel lehtedes, nende a ll mõnel pool ilm selt lau* 
päevakuliste riisutud hunnikud. Võib-olla oleks pidanud või peaks ko
guni veel ühe lehtede riisum ise tööpäeva siis korraldam a, kui puud 
päris raagus. Saaks muru puhtaks ja  ehk ka praht ära  viidud.

Teisipäevases «E dasis» ilmunud laupäevakuloos vajab  se lg itu st rep« 
liik V ana-Jaan i kalm istu kohta. Ülikooli laupäevakulised on seal m it
me aasta  jooksul võsa raiunud, prahti koristanud ja  teisi töid teinud* 
J a  m itte ainult laupäevakulised, vaid ka ülikooli «kodulin lased». Pa
raku on selles töös raskusi, m illest seni pole üle saadud: vanade au
sam m aste kadumine, korra puudumine jm.

Kaugõppijad on saabunud
2 .—4, oktoobrini on oma esim es

tel loengutel filoloogiateaduskonna 
esimese kursuse kaugõppijad. Aru
saadava lt on suur elamus tu lla  
loengutele, konspekteerida pakuta
vat m aterja li, kuulata õpetussõnu 
ülikoolis õppimisest ja  e lada sisse 
üliõpilasellu. Kaugõppes õppimine 
on seotud suurte raskustega n ing 
nõuab töö, õppimise ja  puhkuse 
v äga  m õistuspärast jao tam ist. Käi
vad ju statsionaarsed üliõpilased 
päevast päeva loenguil, se llest hoo
lim ata on neil eksam isessioonidel 
raskusi, kaugõppijad peavad aga  
sam aaegselt töötama ja  õppides 
omandama statsionaarsetega võrd
selt teadm isi. Kaugõppijad peavad 
olema andekad, kuid ig a l juhul 
keskmisest statsionaarsest ü liõp ila
sest töökamad, et ülikooli lõpetada.

Esimestest loengupäevadest a la 
tes on tarv is süveneda õpetatava
tesse ainetesse, kuu lata tähelepane
likult õppejõudude juhtnööre k ir
janduse saam ise ja  töötlemise kohta

n ing asuda kontrolltööde koostami* 
sele. V ajalikke tööjuhendeid saab  
kaugõppedekanaadist.

E sialgu võib tekkida m itm esugu' 
seid raskusi ja  arusaam atusi. Nen
de puhul on kasulik  kohe pöörduda 
õppejõudude või kaugõppedekanaa- 
di ametnike poole. Kõige lähem aks 
peab ag a  saam a kursusehooldaja, 
kelle nimi koos kohtum isajaga le i
dub tunniplaanis.

Tahaks loota, et ülikool tervikuna 
võtab oma uusi liikmeid heatahtli
kult vastu , et õppejõud jõuavad õi
gel a ja l õ igesse kohta ja  teevad 
kõik, et nüüd esim esele loenguses* 
sioonile tulnud lõpetaksid ülikooli 
kuue aasta  pärast heade spetsialis* 
tidena.

Iga a lgus on raske. Raskustest 
tuleb aga  üle saada. Selleks a lg u 
seks ja  raskustest ülesaam iseks
edu!

EDUARD VAARI, 
filoloogiateaduskonna 
kaugõppeprodekaan

EUE VI KONVERENTS
See toimub 10. oktoobril kell 18 keemiahoone aud. 320, Juttu tuleb;

— m aleva komplekteerim isest
— m aleva organisatsioon ilisest struktuurist
— taid lusest ja  m alevalaulust
— kokkutulekust
— m alevalehest
— kõigest, mis südamel n ing mis tahab rääkim ist.

Oodatud on kõik praegused, endised ja  tulevased m alevlased.



Tuleval reedel
arstiteaduskonna
päev

Kell 10 on au las ENSV Tervishoiuministeeriumi meditsiininõukogu, 
arstiteaduskonna nõukogu n ing ÜMPI nõukogu ü h j n e k o o s o l e k .  
Kuulatakse ülevaadet emade ja  lastekaitse-alase teadusftöö ja  o rgan isat
siooni olukorrast ENSV-s (põhiettekande autorite kollektiiv is on prof. 
K. Gross (e ttekan d ja), dots. L. Keres ja  L. Tamm). Osa võivad võtta 
%õik huvitatud.

*

Kell 15 a lgab  au las a k t u s .
ф  Akadeemilise loengu «Pahaloom uliste kasva ja te  im m unoloogiast» 

peab meie tervishoium inister prof. V. Rätsep.
ф  Ü levaate arstiteaduskonnast 1980/81. õppeaastal teeb dekaan 

prof. L. Alükmets.
Ф  Autasustamine.

*

Kella 9-st oti peahoones avatud m e d i t s i i n i k i r j a n d u s e  
m ü ü g i p u n k t .  «Ü likooli» raam atukauplus pakub n ii'kap ita lism i- ja  
so tsialism im aade kui ka kodumaiste k irjastuste  väljaandeid . Sam uti 
saäb  osta TRÜ rotaprindi trükiseid . /

Jtina  aulas
Külaline on VENJAMIN SMEHHOV, Moskva T aganka teatri n ä it

le ja . See teater ilm selt kommenteerimist ei Vaja — on ta ju  üks meie 
m aa huvitavam aid, käinud m ängim as ka Tallinnas. Venjamiri Smehhov 
on trupi tuntuim ate n ä itle ja te  hu lgast, m änginud M ajakovskit, «Tipp- 
tun nb  peaosa, kuningas C laudiust «H am letis»; «M eistri ja  M argarita»  
W olandit n ing m uuseas, TV-m usketäriaana Athost; viim ane töö tea t
ris on Glebov Ju r i Trifonovi «M ajas kaldapealsel».

Venjam in Smehhovi loominguline õhtu toimub 3. oktoobril kell 19 
ülikooli au ias . Enne seda esitasim e ta lle  mõned küsimused.

Miks olete p raegu Eestimaal?
Lavastan  Noorsooteatris Moskva noore dram aturg i Anatoli Brežnevi 

näidendit «D ixieland», m ille tegevus toimub sünnitusm aja sees ja  ees. 
Püüam e teha lavastu st tänapäeva probleemidest, mis puudutavad ig a 
üht meist.

Mõni sõna enese ja  oma töö kohta?
Olen olnud 20 aasta t näitle ja , Tagarikal olen praeguse Ljubimovi 

•teatri sünnist, 1964. aastast peale. N äitlem ist pean oma põhitööks ja  
-huviks, siisk i tegelen ka mõnede muude asjadega . Olen olnud mitme 
oma teatri tüki juures in stseneerija-stsenarist («Tipptund». «K uu lake!»). 
K irjutan ka nn. lüürilist pub litsistikat (peam iselt teatri kohta; lõpeta
m isel on portreeraam at teatriin im estest), a g a  ka proosat. 19. septembril 
Korraldatud kohtumisel T allinna teatr irahvaga lugesin  paar oma juttu , 
j a  ehkki need on üles ehitatud keelenüanssidele ja  sõnam ängudele, s a a 
di neist aru. Proovin mõnd oma lugu ka Tartus ette kanda.

P aar korda olen lavastanud oma teatris, ag a  ü ld iselt leian, et seda 
teeb paremini peanäitejuht Ju r i Ljubimov. See-eest TV-s olen’ la v a s ta 
nud seitsm el-kaheksal korral — teinud te le lavastusi, -filme ja  -kontser
te. Film is olen vähe m änginud, see näitekunsti liik  ei huvita eriti. Kuu
lun tolle vähemuse hulka, kes arvavad, et kinotöö ei ole n ä itle ja le  eriti 
v a ja lik . Populaarsusesse suhtun aga  skeptiliselt. Elu on liig a  lühike 
selleks, et ra isa ta  aega enese meelest vähetähtsate asjade peale. Eriti 
terava lt tunnetad seda n iisugustel puhkudel nagu viim ati teatrikaas- 
lase  ̂n ing sõbra V ladim ir Võssotski surm. See jä litab  sind pidevalt, 
seepärast — ükskõik m illest a lustan , ikka jõuan ju tuga Võssotskini! 
Kullap juhtub nii ka Tartus.

Arm astan klassikuid , pean neid alistum atuteks inimesteks. M ulle 
meeldib tuntud luulet lugedes pühkida se llelt krestom aatlik  läikekord, 
*se mõista ja  püüda kuu la ja ile  edasi anda, m is autor tegeliku lt k irja  
pannud. Eriti pa lju  olen tegelnud M ajakovsk iga, meil on teatris juba 
aasta id  etendus tema luulest p ea lk ir jaga  «K uulake!». Tahaksin ka ta r t 
lastele  seda poeeti lugeda.

KADI VANAVESKI

RSR alustab uut tööaastat 17, 
korda. Möödunud õppeaasta tööd 
hindasime ise keskmiseks. Mitmed 
üritused jä id  organisatoorsete ra s
kuste taha pidama, ku ig i õnnestu
misi oli varasem ast tunduvalt roh
kem. Eriti soojalt võeti meid vastu 
ELKNÜ V iljand i Rajoonikomitees. 
P idasim e loenguid sealseile  ab itu
rientidele ja  töölisnoortele.

Tänavu muutsime mitmeti oma 
töö struktuuri ja  panime paika uusi 
funktsionääre. Presidendi koormat 
va liti edäsi vedama Veiko Lõhmus. 
Uueks n ing seni meil puudunud 
pressi- ja  informatsioonijuhiks v a 
liti Georg Aru (õigust. II k .), kelle 
ülesandeks jääb  töö koordineerimi
ne n ing ülikooliväliste loengute täp 
sustam ine. Loengutaset a itavad  tõs
ta tehnilised vahendid, seepärast 
kutsuti ellu ka vastavad  asjam e-

Nii paradoksaalne kui see ka ei 
ole, tuleb asepresidendi sõnu tõena 
võtta. Ü likoolis on meie suurüritu
si tõesti vähe olnud. Seda lünka 
asub kohe täitm a RSR oma vast- 
täienenud juhtkonnaga.

Niisiis, üliõpilane, pane tähele:
8. oktoobril esineb ülikooli au las 

meie r ing i asu ta ja liig e  Toomas 
A latalu . Teemaks on Kuuba oma 
probleemidega, vaadatuna kohalvii- 
binu p ilgu läbi.

RSR-i ESIMENE SUUR RING 
toimub 9. novembril. Nagu peal-

R S R -i uus  
aasta
hed. Need on Kalev Karell ja  Alar 
M aaren d.

Täiesti uued printsiibid peavad 
tagam a töö suurema kooskõlasta
tuse. Nüüdsest jääb  senaatorite töö
korralduse aluseks nn. regionaalsu- 
se printsiip. Iga «väikese r ing i» se
naator vastutab  teatud piirkonna 
m aterja lide laekum ise ja  korrasta
tuse eest. Ta süstem atiseerib need 
n ing paneb meie üldisesse kartotee
ki, m ida saavad kasutada kõik.

RSR-i enamik esinemisi on toi
munud väljaspool ülikooli. P a ra 
doksaalne, kuid tõsi. Ülikool on o l
nud meie kõige väiksem  kuulaja.

Poola: 
suvi 1980 
tagasivaa
tega
kirjastk i näha, tulevad vaagim isele 
h ilju ti Poolas aset leidnud sündmu
sed, nende m ajanduslikud ja  sot- 
siaa lpo liitilised  põhjused n ing prae-

Sel aasta l oleme planeerinud ü li
kooli komsomolikomitee eestveda
misel terve loengusarja kursuse po- 
liitinform aatoritele teem al: «NLKP 
XXV kongressi otsuste realiseeri
mine välispo liitilisest aspektist».

Senaatorite nõukogu on täiene
nud mitme uue võimeka liikm ega: 
M ati M eeliste (õigust. II k .), Too
mas Leit (matem. I k.).

Endi jaoks oleme planeerinud 
mitmeid huvitavaid loengusarju . A l
guse teg i meie kuraator vanemõpe
ta ja  E. Rahumaa, kes rääk is diplo
m aatilisest protokollist ja  etiketist. 

Möödunud nädala l olid RSR v ä i
kese r ing i kü lalisteks T. A latalu  ja  
V. Ladva, kes va lgustasid  Poola 
RV, Iraani ja  Iraag i sündmusi n ing 
USA presidendivalim iste käiku.

VILLU JU R SS ,
RSR-i asepresident

gu Poola RV rahvam ajanduses toi
muvad muudatused. Et ig a  huvi
pakkuva probleemi paremaks mõist
miseks tuleks heita pilk ka mine
vikku, s iis  on m eiegi suurel ring il 
võimalus kuulda saada Poola a ja 
loo tähtsam atest sündmustest.

RSR-i tööst lähem alt huvitatutele 
n iipalju , et uusi liikmeid meie vä ik 
sesse r ing i võtame vastu  oktoobri 
keskpaiku. V aruge teadm isi ja  v e i
di kannatust. Täpsem info ring ias- 
tumise kohta ilmub ajalehes.

VEIKO LÕHMUS, 
RSR-i president

Ta tuleb

Ü likooli spartak iaad  muidugi. 
Nagu juba teatatud , a lu sta 
takse orienteerum isega ja  se

da oktoobrikuu 9. päeval. V õistlus
p a igast ja  tingim ustest juba lähe
m alt allpool. M is tuleb ag a  edasi? 
Oktoobris rohkem alasid  ette näh
tud polegi. P aar lehte tag a s i luba
tud VTK suvine m itmevõistlus lü 
katakse edasi. Ikka seepärast, et 
võistlus oma nime «suvine» õ igus
taks. P laan is on mitmevõistlus ära 
pidada kevadel, TRO spordipäeva 
aegu. K orraldajad on heas usus, et 
võistluspinge kaunistab spordipäeva 
ja  ka VTK mitmevõistlus saab po
pu laarsust juurde.

V õrkpallurid peaksid vormi 
a jastam a novembri alguseks. 
M illa l registreerim iseks ja  

loosimiseks läheb, anname teada 
meie lehe veergudel. Kolmas ala , 
m ille punktid spärtak iaad itabelisse 
kantakse, on ujum ine. U jutakse s a 
muti novembris.

N üüd juhendist. Suurim  vahe 
eelm ise a a stag a  on selles, et 
lauatenn is ja  m ale peetakse 

nüüdsest voistkondlikena. Põhjen
duseks nii palju , et loodetakse nen
de alade venim ise n ing arvukate 
loobumiste asemel näha põnevat ja 
sisukat võistlust. Äkki tuleb pealt- 
v aata jä idk i.

P  unkte saavad  endist v iis i koik 
kaasateg ijad . Endist v iisi 
jääb  arvesse ka põhimõte — 

tähtsam  on osavõtt ja  osasaam is- 
rõõrri. OLIVER TOLL

duskonna hoõne eest. Bussid sõida
vad ig a l pooltunnil (11.30, 12.30,
13.30 jn e .). Ropka raudteejaam ast 
tag as i Tartusse tulevad bussid ag a  
ig a l tä istunn il.

R ajai on 8 kontrollpunkti. Mees
tel tuleb läb ida 6 kp-d (6  km) ja  
naistel 4 kp-d (4 km ). Osa võtma 
on kutsutud kõik!

ESIMENE 
SPARTAKIAADIALA -  
ORIENTEERUMINE

. . .  toimub neljapäeval, 9. oktoob
ril Ropka raudteejaam a läh istel. 
Kuidas sinna saab? Nimelt eribus
sid v iivad osavõtjaid voistluspaika 
a la tes kella  11.30-st kuni 17.30-ni 
K ingissepa t. 19 kehakultuuritea-

s p o r t  •  UUDIS
О N äd a lavah etu se l peeti K ääriku l B a l

ti kõrgkoo lide m eistr ivõ istlu sed  suund- 
o rien teerum ises. N aiste 5,4 km d is tan t
s il võ itis  B aiba Z arina (LVU) 46.42. 
Jä rg n e s id  Ruta F eldm an aite  (48.06) j a  
D anute V ilke lien e (48.37) V iln iu se  P ed a 
go o g ilise s t In stitu u d is t. M eie parim ana 
o li Anne K iudorv v iie s .

M eestest v õ id u tses P rana^  B ruzga  
(K aunase P I) 59.28. Teine oli Ju r is  Ce- 
b u lis  (R iia  P I) 1.01,43 ja  ko lm as o li Le
ho H aldna (TRÜ) 1.02,47.

cJus sa ise
Viisipidajad võ ik s id  s e d a  lu g u  si iski lu g ed a .
K õ i g e  rohk em  l o o d a n  e sm ak u r su s la s t e s t ,  s e s t  i g a p ä e v a s t  rada  — 

koo l—kodu—k . . .  — p o l e  nad  v e e l  ta l lama har junud.
L u gu p e e tu d  e s im e s e  k u r su s e  ü l i õp i la s ed !  O len  d ip lom and ,  e i  oska  

e n a m  ö e lda ,  kui kool i lapse l ikud t e  o le t e .  Kas tu leb  t e id  ( v ä l i sm a a s õ i 
t u d e g a )  m ee l i tam a  hakata, t e id  käekõrval kaasa tir ida, t e i l e  a inu l t  pak
kuda? Kas o l e t e  juba  ka va t s enud  m õe lda ,  m is  v õ i  kes t e i s t  saab , kui 
t e  s i i t  v a r s t i  lä h e t e ;  m ida  taha t e  v õ t ta  ü likooli l t?  ( I g a s u g u n e  v õ tm in e  
t äh endab  an dm is t  — hea , kui t e  s e l l e s t  ü likooli  lõpuks aru sa a t e . )

Pa l ju  o n  va lida , k uu lu tu s t e ga  p e a h o o n e s  hakkad juba  har juma. Mui
d u g i ,  k õ i g e  l ih t sam  o n  ü ld s e  m i t t e  va lida , m inna  kahest h e inakuh ja s t  
m õõda ,  n a g u  n e e d  kuu lu tu sed  s inu  kohta e i  käikski. Ü l i k o o l i  
n a i s - , -  m e e s -  j a  k a m m e r k o o r i s  l a u l a v a d  j  и . . .  ü l i 
õ p i l a s e d !

A ga ju s t  ü l i õp i la skoor id  e i  sa a  uu t e  la u l ja t e ta  m i t t e  k u idag i  hakka
ma. Ei hakka se l e tam a ,  m ispä ra s t .  Üksikud la u l ja d  tu l e v a d  ka i lma  
kireva lt  kutsumata , s ü d a m e tu n n i s tu s e l e  ja  toauk se l e  koputamata. Ne
m ad  jää vad ,  i s e g i  kauemaks kui o n  ü l i õp i la sp ä ev i  an tud . TRÜ kam
m erk oo r  täh is tab  tänavu  10. t e g e v u s a a s t a t  — a su ta ja l i ikmeid  laulab  
koor is  p r a e g u g i .  Arst Ulvi Voolaid käib V a lga s t . , .

Aga h äda s t i  Oti v a ja  ka vä ik sema id  fanaatikuid , kes e i  p ea  pal juks  
e n d a l e  üht uu t h a r jum u s t  võ t ta .  Kui nüüd  natuke m õe ld a ,  m ida  m e  
õ i e t i  t e e m e  s e i t sm e s t  üheksan i?  I s t u m e  ra am a tu t e  t a g a ?  Meil p o l e  
a e g a ?  Vaba a e g a  l e ia m e  s i is ,  kui m e  m id a g i  t e em e .  K oor i lau l v a im s e l t  
e i  väsi ta , s e l l e l  õ h tu l  j õ u a d  rohk em  kui ta va l is e l t .  Aga m is  ma ikka 
v e e n a n  — i gaük s o t su s ta b  is e. S ed a  võ ik s i t e  si iski t ea d a : edasilükka
m in e  täh endab  ta va l i s e l t  lo obum is t ,  • -

oled süüdi
Kui o l e d  o t su s ta nud ,  tu le  p roov i .  Laulad koos m e i e g a  hää l e  lahti ja  

s i i s  lau lad  kõrva lruum is d i r i g en d i l e ,  kes ü t leb  su l l e  h ää l e rühm a v õ i  
s o o v i ta b  t e i s e  kollektiivi. K am m erk oor  va jab  k õ ig i  h ää l e rü hm ad e  lau l
jaid. K ev a d en i  o l e d  li ikmekandidaat, e s im e s e  su u r em a  kontserd in i.  
Naiskoori pää s em is ek s  tu leb  tüdrukutel lau lda  ka t e i s e s  k oo s s e i su s ,  
kammerkoor i  uustu lnukas p eab  kohe hakkama saama. Enamik m e i s t  o n  
ju  €kir jaoska jad» — v ä h em  kui p o o l e  p r o o v i g a  o n  uus laul n o od i s t  
lau ldud . J õ u a m e  s e e t õ t t u  rohkem. Miks pa lun  lõplikult o t su s ta d a ?  Laul
ja id  o n  m ei l  a l la  50, la u l ja va ru  m e  en d i l e  hä s t i  lubada  e i  saa. J a  kui 
«uu s» m õn e  kuu pä ra s t  m id a g i  m uud  va l ib , o n  t em a  kohal auk. K u ig i  
j u s t  hakkas ta kõrist m id a g i  la u lu sa rna s t  tu l em a  — m ei e  hää l t  s ea b  
rühm it i  Väino Karo  « Vanemuises t».

Üks ü l i õp i la skoor e i  täh enda  a inu l t  p r o o v i s  la u lm is t : o l em e  laulnud, 
la u lu la a g r i s  (S a n g a s t e s ,  Kuremaal, M os ina l ) ,  näär iõh tu te l ,  e n n e  ja  p ä 
ra s t  kontser t i ,  r o n g i s ,  bu ss is .  S uu r em ad  m uu s ik a e lam u sed  o l e m e  e n 
d i l e  i s e  te inud : kui la u l s im e  om a l  a l g a t u s e l  v õ r ra tu  akustikaga K iiev i  
S o f ia  kated raal is  j a  Armeen ia  maakirikus. Akustikat o l em e  p r o o v in u d  
m e i e  om a  vaba r i i g i s ,  Lätis, L eedus , Ukrainas, m u ja lg i .  Vaid kord om a  
ülikoo lia ja l saab  ü l i õp i la s lau lu p eo l e  —, j a  ü l iõp i la s lau lup idu  on  j ä r g 
m is e l  s u v e l  Lätimaal. K am merkoor i l  o n  s e e  aa s ta  t e i s t e s t  t e g u d e -  ja  
sõ i tu d e rohk em : 10. t e g e v u s a a s t a  ju !  Ees o o ta b  üh iskon tse r t  C e s i s e s  
koos I g o r  Grapsi t š e l l i s t i d e g a ,  sõ i t  H iiumaale s õ lm im a  ülikooli j a  saa-  
r e r a j o on i  s õ p r u s l e p in g u t ,  ü l iõp i la skoo r id e  v e e p id u  s u v e  hakatuses , p a l 
ju  muud.

K oo r i la u lu ga  har jub  kiiresti. Ta saab  va ja du s ek s .  
Tasuks m õe lda .  Ja  o t su s tada .

MATI MÄÄRITS

Venia legendi
16. oktoobril toimuvad m ajan 

dusküberneetika ja  sta tis tika  ka
teedri õppejõudude v en ia  l e g e n d i  
loengud Nooruse t. 9 aud. 304 jä r g 
m iselt:

kell 15.15 esineb dots. kt. VAL
TER TELLIS teemal «M ajandus
mehhanismi tä iustam isest töötingi
muste parandam isel ettevõttes»;

kell 16.15 esineb dots. kt. TIIU 
PAAS teemal «M atem aatilise mo
delleerim ise võim alustest kauban
duses».

Dots. VALNER KRINAL, 
m ajandusteaduskonna 

dekaan

MOOTORPAADIJUHI 
KURSUSED

TRÜ ALMAVÜ korraldab ülikooli 
töö taja ile ja  üliõp ilastele mootor
paadi juhi kursused. E elregistreeri
mine teisipäeviti ja  neljapäev iti kl.
17—18-ni G agarini t. 1—203 kuni 
15v oktoobrini.

INTERKLUBl
ootab oma liikmeid ja  klubisse as
tuda soovijaid hooaja avakoosole- 
^ule neljapäeval, 9. oktoobril kell 18 
komsomolikomitees.

Klubi üritused
Neljapäeval, 2. oktoobril ja  ree

del, 3. oktoobril kell 19 Leningradi 
mnt. kohvikus DISKO.

Laupäeval, 4. oktoobril kell 20 
Nooruse t. 9 õppehoones PUHKE
ÕHTU.

Uusi trükiseid
Eesti kee le  tek ste  j a  h a r ju tu s i vene 

ü liõ p ila s te le  II. 2. v ih ik . T artu  1980. 
84 lk ., 1 ООО -eks., 15 kop.

E xercises hi E nglish  Phonetics, 
(Rhythm  and In ton atio n ). Compiled b y  
Nora Toots. T artu  1980, 80 lk„  400 eks.,
10 kop.

Jäm esoo le  k a sv a ja te  d iagnoosim ine j a  
rav iv . E. Tünder. T artu  1980, 16 lk ., 
lOOO eks., 5 кор.

K õrgejõustiku  a la d e  õpetam ine. Hei- 
ted j a  hüpped. T artu  1980, 80 lk ., 500 
eks., 15 kop.

K ergejõustiku  a la d e  õpetam ine. Jook
sud j a  v õ is tlu skä im in e . T artu  1980, 80 
lk ., 500 eks., 15 kop.

M ao- j a  kakste istsõ rm ikso o le  h aav an d 
tõve tü s is tu s te  d iagnoosim ine j a  r a v i .  
E. Tünder. T artu  1980, 28 lk„ lOOO eks., 
5 kop.

M etoodiline a b im a te r ja l perekonna
õpetuse õpetam iseks ü ldhariduskoo li 
küm nendates k la ss id e s . K atsem aterjaL  
K oostanud H. Kurm, T a llin n  1980, 152 
lk ., 750 eks., 20 kop.

N õuandeid psühhofarm akonide raken 
dam iseks la s te l . L. M eh ilane. T artu  
1980, 60 lk .j SOÖO eks,, 10 kop.

Toimetaja V. SOOTA К

Ajalehe «TRÜ» toimetuse aadress: 202400 Tartu, Ülikooli t. 18. TRÜ. ruum 302, tel. 341-21/253. Hans Heidemanni nim. trükiko ja trükk. Tartu Olikooli 17/19. III. Üksiknumbri hind 2 kop.
_  _  _  «. Tellim. nr, 3438. MB-06975.

Ä  I  «Тарту Р ийклик Юликоол» («Тартуский государственный университет»). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ и профкома Тартуского государственного университета, г. Тарту,
Эстонской ССР.
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Nr. 28 (1238) Reedel, 10. oktoobril 1980 XXXII aastakäik

reedest reedeni

Selle süg ise  esimest rebasemõtete 
m õlgutam ist m äletan hästi. Eelmi
sel nädala l päris Kastani tänavas 
minu käest üks kena olem isega 
neiu teed ülikooli T iigi tänava õp
pehooneni. Ilmselt andis küsim iseks 
ju lgu st mu üpris kulunud tekkel, 
mis diplomandiseisusse jõudmisest 
pajatab .

Nüüd on siis I kursuselg i koolitee 
ja lg e  all. Kartuli- ja  linapõldudel 
«kondiproovi» läbi teinud esmakur- 
suslasi on tä is auditooriumid, neid 
jätkub sumisema koridoridesse n ing 
kohvikusse.

Põlva, Võru ja  Tartu rajooni 38 
m ajandis töötas septembrikuus 740 
verivärsket Tartu ülikooli tudengit. 
Neile peab veel juurde arvam a 250, 
kes olid ametis konservitehases, 
TREV-is, sideeh-itusel, teenindus- 
kombinaadis «Täht», õlletehases — 
ühesõnaga linnas. Unarusse ei jä ä 
nud ka ülikooli enda objektid: 50 
I kursuse ju risti töötas raam atu
kogu ehitusel, umbes niisam a suur 
oli ab iväg i ka ülikooli ehitusjaos- 
konnas.

Õppeosakonna juhata ja  M ati Sa- 
lundi ütles, et tööd tehti tublisti, 
koik lepinguplaanid täideti. Ka töö
tingim used hindas ta üldiselt 
heaks. P äris septembri a lguses v a 

hetas küll üks grupp Põlva rajoo- 
I l i s  m ajandit, ag a  see jä i ka eran- 

liks.
M ajandid oskavad tudengeid v as

tu võtta, nende abi hinnata. Mõnel 
pool kujunevad ü liõpilaste ja  m a
jand i vahelised suhted v äga  hea
deks. Nii v iis Ruusa sovhoos seal- 
m ail tööd teinud matem aatikud oma 
kulu ja  k irjadega ekskursioonile 
P ihkvasse. Ega p alga üle siin  s a 
muti kurdetud — kuu keskmine tuli 
123 rubla.

Leidus ka neid, kes tööl käim i
sest kõrvale püüdsid hoida. «I kur
sus on veel väike v iil, nende puhul 
räägim e ikka heast töödistsip lii
n ist,» sõnas M ati Salundi. «T änu
k irju on tulnud mitu. Eks neid tu
leb veelgi. Vanematel kursustel on 
v iilija id  rohkem. Ü lla tava lt kähku 
rikub kõrgkool üliõpilasi. 1978., põl
lum ajandusele nii raskel aasta l, 
hoidus tööst kõrvale 20—30% ü li
õpilasi. Igatahes arstipunkti ukse 
tag a  oli pikk-pikk järjekord.»

Kahjuks ei hoia vanemad kursu
sed ka kooliskäim ist nii au sees. 
Esm akursuslasena ja  just I sem est
r it  austatakse loenguid eriti suure 
osavõtuga. Kui nädala päevad ta- 

9 gäsi keemiahoone IV korrusel sa t
tusid väikese viperuse tõttu tunni
p laanis, ühte ruumi korraga V ja  
I kursus, siis loobus viim ane esi
mese kasuks sõnadega, et nad n ii
kuinii ei mahu sinna ära.

Vastsel tudengil on esia lgne võõ
rastus juba kaduda jõudnud. Ta on 
harjunud se llega , et tunn id ,-täp se
m alt loengud ja  sem inarid, a lgavad  
alma m a ter ' is, akadeem ilise veeran
d iga;

ka se llega , et kahest kooliveeran- 
dist saab kuue tarkusesam ba taga  
semester;

ka se llega , et ühiselam utoas neli 
kõledat seina (m illest paraku ka 225 
esm akursuslast ilm a jä i) teda hu
basusega ees ei oodanud, vaid et 
kogu see kodusoojus tuleb siin ise 
luua;

ka se llega, et tudengit ootavad 
laulukoorid, RKA, keeltekursused, 
puhkpilliorkester . .  .

Ühesõnaga, palju-pälju  huv ita
vat. Otsustama peab kibekähku, 
sest kui kauaks valim a jääd , siis 
võib juhtuda nii, et viim asele kur
susele jõudes m ärkad ehmudes, kui 
paljust huvitavast oled ilm a jä ä 
nud.

Et ag a  teisedki Sinu elam ustest, 
huvitavatest mõtetest, k irjandusli 
kust omaloomingust jms. osa saak 
sid, oled oma töödega oodatud a ja 
lehe «TRÜ» toimetuses, m is asub 
peahoone III korrusel. Vähem asti 
ajak irjandusrebased leidsid* kõik 
koos selle tee kenasti üles. Jääb  
vaid loota, et nad nüüd ka ühekau
pa siit puutrepist kaastöödega üles 
ronima hakkavad.

MARE TEPPO

Meil käis külas kosmonaut

Täna 
arstiteadus- ( 
konna päev

ф  KL 15 aktus au las 
(esinevad tervishoiu
minister V. Rätsep ja  
dekaan L. A llikm ets). 

ф  M editsiin ikirjanduse 
m üügipunktis peahoo
nes rohkesti välis- ja  
kodumaist e ria lak ir
jandust. Uusimat k ir
jandust Teaduslik Me
d itsiin ilises Raam atu
kogus tutvustab 
M. Tedremaa.

Oli poliitpäev
Kolmapäevasel poliitpäeval esines au las ülikooli rahvale EKP 

Keskkomitee propaganda- ja  agitatsiooniosakonna ase juhata ja  Jüri 
Paalm a. Kõne all olid NLKP Keskkomitee ideoloogiaotsuse täitm isest 
tulenevad ülesanded. J. Paalm a peatus lähem alt ka tänapäeva noor
soo probleemidel, n ing sellel, m issugused on siin kõrgkooli ülesanded.

Kosmonaudid ei kü lasta meid just 
ig a  päev. Seekord linna juubelile 
pühendatud trad itsioonilisest tea 
duskonverentsist «Kosmonautika ja 
tänapäev» võttis osa ka Nõukogude 
Liidu kahekordne kangelane Aleksei 
Gubarev. Tartusse ei sattunud ta 
sugug i juhuslikult. Tasub meenu
tada, et tema on üks neist neljast 
kosmonaudist, kes said koos Tõra- 
vere tead lastega 1977. aasta l Nõu
kogude Eesti preemia helkivate öö-

pilvede, atm osfääri ja  maapinna 
uurim ise eest teadusliku orb itaal
jaam a «S a lju t 4» pardalt infrapu- 
nase teleradiom eetriga «M ikron». 
Ülikooli au las peetud konverentsil 
kõneles A. Gubarev m uidugi oma 
kosmoselendudest, kuid ka kosmo
nautika arengust üldse. Sam uti oli 
kõne all koostöö Eesti NSV TA 
Astrofüüsika ja  A tmosfäärifüüsika 
Instituudi kosmoseuurimise sektori
ga. Kosmoseuuringutega tegeldakse

ka ülikoolis. Meie üldfüüsika ka
teedri dots. M ärt L iigand andiski 
ülevaate ülikooli osast kosm onauti
kas. Ü ldfüüsika kateedris uuritakse 
m aakera atm osfääri, vanemõpetaja 
Olev Saksa juhendamisel konstru
eeritakse uut aparatuuri.

Teadusprorektor prof. Herbert 
M etsa teg i kosmonaudile ettepane
ku saada meie autudengiks. Selle 
m ärgiks pandi kü lalisele pähe TRÜ 
üliõpilasm üts.

komisjon
Ülikooli arvam ine NSV Liidu juh

tivate kõrgkoolide hulka tõi palju 
uut ka meie teadustöö korraldusse. 
TRÜ teadustöö on võrdsustatud 
teadusinstituutides teh tavaga. See 
loob teaduslikuks tegevuseks pare
mad võimalused, aga  paneb meie 
kollektiiv ile ka suuremad ü lesan 
ded — olla teadustöö tulem ustelt ja  
ulatuse lt võrdne teadusasutusega, 
kus tegeldakse ainult uurim istööga. 
Et paremini ja  taga jä rjek am alt seda 
tööd teha, moodustati rektori käsk
k ir jag a  ülikooli nõukogu juures 
nõuandev organ — teadüsiik-tehni- 
line komisjon, m ille ülesandeks on 
suunata'tööd, suurendada selle efek
tiivsust ja  kiirendada tulemuste ka- 
sutam iselevõtm ist rahvam ajanduses 
ning õppeprotsessis. Tegeldakse tea 
dusosakonna teadusliku ja  o rgan i
satsioonilise tegevuse põhiküsimus
tega, koordineeritakse teaduslik- 
tehniliste probleemide uurim ist. 
Need funktsioonid näeb ette komis
joni põhimäärus, mis omakorda ju 
hindub juhtivate kõrgkoolide tea 
dusosakonna tüüppõhimäärusest.

Komisjoni juhib teadusprorektor, 
teadusosakonna juh ata ja  prof.
H. M etsa, seltesse kuuluvad veel 
teadusosakonna juhtkond ja  EKP 
TRÜ komitee sekretär dots. A. Ki
ris; väljastpoolt ülikooli ЁКР Tartu 
Linnakomitee sekretär J . Kaarma,

Tartu linna RSN TK esimehe ase
tä itja  R. Dontsov, Tartu mööblikom
binaadi direktor O. N igul, Tartu 
K liinilise H aig la  peaarst L. Karu, 
ENSV TA Füüsika Instituüdi d i
rektor H. Õ iglane jt. Kokku on ko
misjonis 28 inimest. Ülikool on le
p inguliste tööde kaudu seotud T ar
tu linna paljude asutuste ja  ette-" 
võtetega. On v a ja  regu laarse lt kuul
da praktikute ja spetsialistide se isu
kohti teadustöö tulemuste paremaks 
praktikasse rakendamiseks. Seepä
rast on ig a ti põhjendatud v ä lja s t 
poolt spetsia listide kaasatõm ba
mine.

Teaduslik-tehniline komisjon aru 
tas oma esimesel töökoosolekul l i 
saks organisatsioon iliste le küsim us
tele ka töökorraldust, tööplaani, s a 
muti mitmeid sisu lisi probleeme. 
Lõppevatest p laan ilistest teadustöö
dest andsid ü levaate teaduslikud 
juhendajad: Prof. A. Lenzner kõne
les teem ast «Inimese mikrofloora 
struktuuri m õjustavate . faktorite 
selg itam ine». Seda uurivad mikro
bioloogia kateeder ja  OMPI m ik
roobide ökoloogia laboratoorium, 
uurim isobjektiks on kosmonaudid —

kosmoselaevade ja  orbitaaljaam ade 
ekipaažide liikmed, ka meie ülikooli 
äs ja  külastanud kosmoselendur. Ko
misjon jä i seni tehtud tööga rahu
le. Dots. M. Epler andis • ülevaate 
biofüüsika ja  elektrofüsioloogia la 
boratooriumi lõppeva p laan ilise tea 
dusliku töö tulemustest. Ka selle 
töö, tä itm isega jääd i rahule ja 
nõustuti iisaü iesandega 1981. a a s 
taks. Teaduslik-tehniline komisjon 
kuulas veel dots. V. Raudseppa ra 
handuse ja  krediidi kateedrist. Kõne 
all oli leping, mis käsitleb ettevõ
tete finantsosakonna töö kompleks
se juhtim ise parandam ist. Sellegi 
lepingu täitm ine Jäheb hästi. Koos
olekul vaadati läbi kolme uue le 
pingu sõlmimine. Lepinguid haka
takse täitm a üldfüüsika kateedris 
n ing spordimeditsiini ja  ravikeha- 
kuituuri kateedris.

Teaduslik-tehnilise komisjoni töö
koosolekud hakkavad toimuma v ä 
hem alt kord kvarta lis , kuid aasfa 
lõpus, seoses paljude lep ingu liste ia 
p laan iliste  uurimuste .lõppemisega 
tihedamini,- s. o. novembris ja  det
sembris. Loodame uue komisjoni te 
gevusega tagada teadusliku uuri
mistöö parema koordineerituse ja 
tulemuste hindamise suürema objek
tiivsuse.

MILVI REINFELDT, 
teadusosakonna teadussekretär

Kuidas töötab 
rahvamalev

M ärtsi lõpus arutati rahvam aleva 
tööd EKP TRÜ komitee istungil. 
TRÜ rahvam aleva staabi komandöri 
haldusprorektor Ain O tstaveli a rva
tes on rahvam aleva gruppide töö 
teaduskonniti v äga  erinev. «Rahule 
võib jääd a  ajaloo-, arsti- ja  filoloo
giateaduskonna gruppidega, halvem 
on b ioloogia-geograafia-, kehakul
tuuri-, füüsika-keemia- ja  m atem aa
tikateaduskonna töö.» H alva töö 
võis kokku võtta järgm ise lt: puu
dumine reididelt, gruppide nõrk or
ganisatsiooniline side staab iga , tee- 
listu jate  vähene osavõtt, komsomo- 
iorganisatsiooni puudulik abi. Teis

tele eeskujuks seada oli vaid  aja- 
oolaste töö, kus rahvam alevat ju- 
iib vanemõpetaja Arnold Oja.

«Kas nüüd, oktoobri a lgu l, on 
m ärgata rahvam alevlaste paremat 
ööd?»

«Endiselt on v äga  tublid ajaloo- 
’ased. Nad on reididel käim isele l i
saks moodustanud ka kaks erirüh
ma. Üks tegeleb raskesti k asva ta 
tavate la stega  siseasjade osakonna 
astetoas, teine 1. keskkooli «-raske

te» lastega . A jaloolaste järe l võib 
üimetada arste, filolooge ja  juriste. 
Kehvemate hu lgas on endiselt bio- 
loogia-geograafia-, kehakultuuri- ja  

_ m atem aatikateaduskond.
I Seiiesügiseste ülesannetega on 
1 siiski toime tuldud. «M idag i rohke- 
I mat ei ju lge  öelda,» kõneles hal- 
I dusprorektor. «P iisab  vaid mõnest 
I reidil puudujast ja  kohe oleme lin-
I nas halvim ate k irjas .»  Vahel on üli-
I kooli inim estelt kuulda, et linnas 

pole õhtuti koi'da. Ometi oleme T ar
tus üks suurim aid asutusi, meid on

к j .  .  .  I . .  j j .  .  KKEH m inister Ilmar Nuut õn- noore põlvkonna ideelis-poliitilisel, 
Ministri käskkiri nitles meie pedagooge õ p e t a j a t e  eria lase l ja  kõlbelisel kujundam isel.

p ä e v a  puhul. Ta soovis edu tööks

7000 ringis. K orrarikkujaid tuleb 
teinekord meiegi seast. Kes siis 
veel, kui mitte meie ise peaks korra 
eest hoolt kandm a? Leningradi mnt. 
27 kohvikus peaksid noored ise 
korda hoidma, mitte meilt abi pa
lum a».

Siinkohal tahaks küsida, kus on 
ü liõpilastest rahvam alevlased siis, 
kui ühiselamus võõrad h u ligaan it
sevad? A ga enam asti kõik võõraste 
kaela aetaksegi. A llak irju tanul pole 
kahjuks täpseid andmeid, kuid tun
dub, et ülikooli hoonete lähikonnas 
võiks rohkem kontrollkäike teha, ka 
Toomemäel. Olen kuulnud linnain i
meste arvam ust, nagu oleks Too
memägi päriselt ülikooli koristada, 
hoida. Nii see siisk i ei ole. P u
ruks pekstud prügikastide ja  lambi- 
pesade asendamine n ing muu hool
damine on ikkagi koim jiunaalette- 
võtete kombinaadi teha.

Kas kõik rahvam alevlased üldse 
teavadki neile kehtivaist soodustus
test? õppejõududel ja  teen istu jatel 
on õ igus saada 3-päevane puhkuse- 
lisa , aktivistidel tasu ta ekskursioo- 
nibussi, puhkebaasi, tublidele üliõpi- 
lasrahvam alev lastele on võim alik 
soodsamaid ühiselam utingim usi 
luua.

Praegu aga  on aeg pikendada 
oma rahvam alevlase pilet teadus
konna komandöri juures. Liikmeks 
astum ise dokumente saab haldus
prorektori käest. Võib-olla meenu
tas see lugu mõnelegi, et täna õh
tul on tema valvekord. Või homme, 
või ülehomme. Ärgem siis unusta
gem seda!

KAIA PAJU
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Selles lehes
Viiendat korda arstiteaduskonna päev. Sõna võta
vad L. Allikmets, A. Lenzner, M. Sikk ja L. Karu  
— 2. lk.
Juubilarid on L. Pokk, J. Raudsepp ja  I. Jaek — 
3. lk.
Mida ei tohiks unustada Tartu juubeliaastal, 
J. Reinet — 3. lk.
Esmakursuslased, taidlema! — 4. lk.
ÜTÜ — ülikoolikonkursi laureaadid ja  a jakirjan
dustudengite konverents — 4. lk,
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Viies arstiteaduskonna päev •  Viies arstiteaduskonna päev
ф  M illisena läheb arstiteadus

kond vastu oma viiendale päevale?
Möödunud aasta l saavutasim e 

teaduskondadevahelises so ts ia lis tli
kus võistluses 92,5% -Hse õppe
edukusega 3.—4. koha. Teaduskond 
täienes uue, radioloogia ja  onko
loogia kateedriga, m ida juhatab 
prof. K. V illako. Nüüd on teadus
konnas kokku 25 kateedrit ja  meil 
õpib 1705 ü liõpilast 203 õppejõu 
käe all. Kevadel lõpetas rekordarv 
diplomeeritud arste ja  farmatseu- 
te — 267. Ka vastu võtsime v iim as
te aastate  suurima arvu — 330 uut 
ü liõpilast, mis oli tingitud pediaat
ria , farm aatsia ja  stom atoloogia 
osakondade laienem isest. Lähemate 
aasta te  jooksul vastuvõtt enam ei 
suurene.

Koos ü liõpilaste ja  õppejõudude 
arvuga ei ole kahjuks kasvanud 
nende auditooriumide hulk, mis m a
hutaks raviosakonna terve kursuse 
(120—130 ü liõp ilast). Teaduskon
nal on vaid üks niisugune aud i
toorium (O. Lutsu 2 ), kahte üle
jäänu t (Vanemuise 46 ja  keem ia
ring) kasutab kogu ülikool. M aar
jam õisas, kus toimuvad sam uti 
kogu kursuse loengud põhilistes 
k liin ilistes ainetes, se llist ruumi ei 
ole. Sealsed väikesed auditooriumid 
m ahutavad 60—80% üliõpilastest. 
Ootame kirurgiakorpuse auditooriu
mi valm im ist ülikooli juubeliaastal.

Kolmel viim asel aasta l on jä r jest 
raskem aks läinud ka üliõpilaste 
m ajutam ine. Tänavu suudame pak
kuda ühiselamukohti vaid 46%-le 
üliõp ilastest. V aja  oleks 80%, see 
tähendab, et umbes 450—500 ü li
õpilast peavad endale ise korteri 
leidma. Ruumipuudusega seondub 
ka viieprotsendiline ülem ajutus Le
n ingrad i mnt. 89 ühiselamus, kus 
sel õppeaastal tuleb paljudes tuba
des elada viiekesi. Ü liõpilasele jääb  
a lla  4 m2 elam ispinda ü leliiduliselt 
kehtestatud norm atiivse 6 m2 ase
mel. Et kaotasim e profülaktooriumi

#  TEADUSKONNA 
PÄEVA ORGANISEE

RITUS KOMISJONI 
ESIMEES PROF. 

AKIVO LENZNER
M illiseid ettevalm istusi tehti tä 

naseks arstiteaduskonna päevaks?
Eeltöö a lg as  juba möödunud ke

vadel: 15. ap rillil otsustas teadus
konna nõukogu pöörduda meie ter
vishoium inistri prof. V. Rätsepa 
poole ettepanekuga esineda akadee
m ilise loenguga arstiteaduskonna 
päeva aktusel. 12-liikmeline tööko- 
misjon moodustati 27. augustil.

E ttevalm istuste üks olulisemaid 
osi on päeva propageerim ine. Kir
ja  teel informeerisime ürituste- 
program m ist kõiki v abariig i terv is
hoiuasutuste juhata ja id , kellel pa
lutakse toim uvaga kurssi v iia  oma 
kollektiiv i arstid . Kutsusime terve 
rida aukülalis i m inisteeriurmdest, 
linna ja  rajooni partei- ja  tä itev 
komiteest, ülikoolist. Tänavu oota
me aktusele ka biolooge ja  bio- 
keemikuid, kellele päevaprobleem 
peaks huvi pakkuma. Kutsete 
saatm isega tegelevad assistent
A. Aadamsoo ja  dots. A. Peetsalu, 
viim ane organiseerib ka kü la liste  
vastuvõttu. Ü liõpilaste hu lgas pro
pageerivad üritust üliõpilased
I. M iidla ja  J. T älli, nende kohus
tuseks on ka päevakohase p lakati 
organiseerim ine.

Aulas toimuvat kaht istung it v a l
m istavad ette dots. V. Kask, ass is 
tendid I. V aasa ja  O. Sevtšuk. Trü
kiste ilmumise eest vastutab  vanem 
teadur R. Uibo. Esimest korda or
ganiseerim e ka m editsiin ikirjanduse

ja  arstipunkti avam isega 60 kohta 
Leningradi mnt. 25 ühiselamus, on 
suureks probleemiks täiendusarstide 
majutam ine. Neile on v a ja  aastas 
70 kohta, on aga  ainult 40. õnneks 
leidis rektoraat siisk i meile mõne 
täiendava koha.

♦
m SÕNA ON 

DEKAANIL, ENSV 
TEENELISEL TEADLA

SEL PROF. LEMBIT 
ALL IKM ETSAL

♦
Seoses ülikooli arvam isega NSV 

Liidu juhtivate kõrgkoolide hulka 
muutus nii ülikooli kui teaduskon
na teadusliku juhtim ise struktuur. 
Üks teadusprorektori kahest ase
tä it ja s t on nüüd neuroloogia ja  
neurokirurgia kateedri professor 

,A. Tikk. Teaduskonna teadusprode- 
kaan il professor E. Sepal on käes
olevast aastast 3 ase tä it ja t — dot
sendid J. M aaroos, V. Kask ja
S. M aram aa. D ekanaadi juhtim is
süsteem paranes ka õppeprodekaa
ni koha lisandum isega. 4—6. kur
suse prodekaaniks on nüüd prof.
A.-E. Kaasik, kes suunab ka k lii
n iliste kateedrite tegevust.

Möödunud ja  käesoleval aasta l 
paranes arstiteaduskonna põhilise 
teadusliku baasi ÜMPI finantseeri
mine ja  aparatuur. Seoses ülikooli 
läheneva juubeliga suurenevad ehk

m üügileti (informatsioon ilmus eel
mises «TRÜ-s» — toim.) Et k irjan 
dus kü lalisten i jõuaks, on vanem 
õpetaja M. M aseri ülesandeks. T a
vakohase õhtuse banketi korra lda
mise raskuspunkt on prof. K. Põdra 
ja  dots. T. Vihalemma õlgadel.

Mõni sõna tänavuse teem aderingi 
kohta?

ENSV tervishoium inistri prof. 
V. Rätsepa loeng «Pahaloom uliste 
kasva ja te  im munoloogiast» käsitleb 
k aasa ja  m editsiini ühe põhiproblee
mi mõningaid tahkusid. Omamoodi 
jätkab see ä s ja  Tallinnas lõppenud 
Rahvusvahelise Onkoloogilise Bio
loogia ja  M editsiini Se ltsi kahek
sandal konverentsil tõstatatud prob
leemide arutelu meie v abariig is . 
Hommikusel istung il käsitletakse 
emade ja  laste kaitset ja  se llea last 
teadustööd Eesti NSV-s. Ettekandja 
on prof. K- Gross, kaasautorid  dot
sendid L. Keres ja  L. Tamm. See 
on ühelt poolt kokkuvõte la s teaas
taga  seoses päevakorrale kerkinud 
küsim ustest ja  teiselt poolt puudu
tab konkreetset olukorda m eie*va
bariig is. On loomulik, et a rstitea 
duskonna päeval rääg itak se  sellest, 
mis on põhimõttelise tähtsusega 
m aailm as ja  meil.

M ida peaks andma arsiteadus- 
konna päev üliõpilasele?

See on ainuke päev aastas, mil 
ülikooli au las saavad kokku need, 
kes lõpetasid meie teaduskonna 
aastaküm neid tag as i, ja  tänased 
tudengid. Sel päeval kujuneb m it
mekülgne kontakt generatsioonide 
vahel. Tudeng puutub kokku töö
stiilig a , mis valitseb meie juhtivate 
terv ishoiuorganisaatorite ja  tead 
laste hu lgas: arstiteaduskonna päe
val istuvad ju presiidium is kõrvuti 
m inisteerium i esindajad , teaduste 
akadeemia töötajad, teaduskonna 
õppejõud. Noorteadur kuuleb mus- 
terettekannet. Teiselt poolt on see 
ÜTÜ vabariik like ja  ülikoolisiseste 
konkursside võ itjate autasustam ise 
päev. Olen veendunud, et nii mõnigi 
vanem kolleeg vaatab  sel päeval 
d ip lom isaajat kui potentsiaalset 
töökaaslast.

Et põlvkondadevaheline kontakt 
oleks asjalikum , peaks tulevikus 
kaalum a banketi üleviim ist mõnda 
suurem asse saa li. P raegustes t in g i
mustes saab õhtusest koosviibimi
sest osa võtta liig a  vähe üliõpilasi. 
Usun, et siin  annab m idagi ära 
teha, näiteks võiks kasvõi Tartu 
K liiniline H aig la p idada oma balli 
«Vanem uises» arstiteaduskonna 
päeval.

võimalused hädavajaliku  teadusliku 
im portaparatuuri muretsemiseks. 
Selle l on suur mõju teaduskonna 
arengule: on ju suure osa kateed
rite ja  instituudi vastavad  plaanid 
kooskõlastatud ja  uurimistööl ühi
ne tem aatika.

A astatega on paranenud kateed
rite töönäitajad, eriti metoodiliste 
õppematerjalide väljaandm isel. S iin 
kohal tahaks tänu avaldada pro
rektor V. Haamerile, kes meid on 
ig a ti aidanud trükiste k irjastam i
sel, ja  esile tõsta teaduskonna me
toodikakomisjoni esimehe prof. 
V. Saarm a tööd.

Omapäraseks kokkuvõtteks küm
nendal v iisaastaku l tehtud tööst oli 
konverents «Arstiteaduskond terv is
hoiule», mis toimus selle aasta  ap 
rillis . Olulisemaid tulemusi on s a a 
vutatud gastroenteroloogia, psüh
h iaatria , südame ja  veresoonte k i
rurg ia , neurokirurgia, endokrino- 
loogia, reanim atoloogia, moleku
laarbio loogia, neurofarmakoloogia, 
biokeemia jt. valdkondades. Seoses 
se llega  rõõmustab ka Nõukogude 
Eesti tänavuste preemiate m ääram i
ne mitmele teaduskonna õppejõule.

#  LINNA TERVIS
HOIUOSAKONNA 

JUHATAJA 
MAIDO SIKK

Mida annab arstiteaduskonna 
päev Tartu arstidele?

Ma leian, et Tartu ja  kogu v a 
bariig i arstide jaoks kätkeb see üri
tus kõigepealt kahte emotsionaal-

e  TARTU KLI INIL ISE 
HAIGLA PEAARST 

LAUR KARU
M illiste mõtetega tulete tänasele 

arstiteaduskonna päevale?

ja  ÜMPI töötajale saavutuste eest 
gastroenteroloogias ja  m olekulaar
bioloogias.

@ Mida mõistame sõnapaari 
«arstiteaduskonna päev» a ll?

Paljudes NSV Liidu ja  m aailm a 
kõrgkoolides korraldatakse akadee
m ilisi pidulikke erialapäev i (Акто
вый д ен ь ,  Alumni Day).  Need on 
mõeldud eelkõige v ilis tlaste le  a ru 
andmiseks teaduslikust tööst, aga  
ka teaduskonna õppejõududele ja  
üliõpilastele. Olulisemaid kompo
nente selletao liste l .ü r itu s te l on 
akadeem iline loeng vä ljap a istv a lt 
tead laselt, enam asti ka õhtune kü la
liste, õppejõudude ja  üliõpilaste 
koosviibimine. Näiteks Moskva ja  
Leningradi m editsiin iinstituutide 
analoogilised päevad toimuvad mõ
nes linna suuremas (tea tr i-)saa lis .

Meie teaduskonnanõukogu kinni
tas päeva statuudi 1976. aasta  ke
vadel, sam a aasta  oktoobrikuu teisel 
reedel toimus esmakordselt a rstitea 
duskonna päev. Et TRÜ arstitea 
duskond valm istab ainsana vabarii
g is ette farm aatsia- ja  m editsiini- 
a lase kõrgharidusega kaadrit, oli 
sellise päeva loomine hädavajalik .

Hommikul toimub ENSV TH M i
nisteerium i meditsiininõukogu, TRÜ 
arstiteaduskonna nõukogu ja  TRU 
ÜMPI teadusliku nõukogu ühine 
istung, kus arutatakse p raegusaja 
m editsiini mõnda sõlmküsimust. 
Päeval toimuva loengu lektori koh
ta on olemas kindel kord. Vaheldu
misi üle aasta  esinevad teaduskon
na õppejõud ja  külaline meie või 
vennasvabariig ist, kelle kutsub a rs
titeaduskonna nõukogu.

Meie eesm ärgiks on kaasa h aa
rata  jä r jes t rohkem vabariig i arste 
ja  farm atseute. Tahame muuta need 
oma endiste üliõpilaste ja  õppejõu
dude kohtumised silm aring i av arda
mise päevadeks. Oluline on teadus
konna ja  ENSV Tervishoiu M inis
teeriumi vaheliste sidemete süven
damine.

set aspekti: esiteks on see päev, 
mil kohtuvad eri põlvkondade ja  
eria lade esindajad , ja  teiseks on see 
tutvuse uuendamine aima mater '-  
iga , tutvumine tänase arstitea 
duskonna ja  tema õppejõududega.

M ulle kui endisele arstiteadus
konna ÜTÜ nõukogu esimehele 
meeldib, et sel päeval antakse kät
te autasud ÜTU konkursside võ itja 
tele. Meie a ja l n iisugust trad itsioo
ni polnud. Sam as paneb aga  im es
tama üliõpilaste vähene osavõtt 
teaduskonna päeva üritustest. Oleks 
loomulik, et vanem a kursuse tu
dengid käiksid kuulam as akadeem i
list loengut au las.

Päeval on ka praktiline külg. 
V iiel aasta l on vabariig i arstidel 
olnud võimalus osa võtta terv is
hoiuministeeriumi meditsiininõuko
gu, arstiteaduskonna nõukogu ja  
nüüd ka ÜMPI teadusliku nõukogu 
lahtisest istungist, kus toimub kõr
getasem eline aktuaalsete probleemi
de arutelu. On rõõmustav, et a rs ti
teaduskond ei ole ennast isoleeri- 
nud sellel päeval, et teaduskond 
kutsub akadeem ilist loengut pidama 
v ä ljapaistvaid  arstitead lasi ka v ä l
jastpoolt ülikooli. Tartu linna ter
vishoiuosakonna soov on, et Tartu

Juba ülikoolipõlves mõtlesime se l
lele, et sõpruspäevade raam es 
võiks teaduskondades korraldada 
üritusi, kuhu tuleksid ka v ilis t la 
sed. Olen käinud kõigil v iiel a rs ti
teaduskonna päeval, mil altna m a 
te r  avab uksed oma lõpetajatele, ka 
neile, kes muidu küll ajapuudusest, 
küll seetõttu, et neil pole v a ja  töö
ülesannete pärast ülikooli kü las
tada, sinna ei satu.

See on päev, mil arstiteaduskon
na kasvandikud peaksid tunnetama 
oma ühist päritolu, mida meie, 
meedikud, paraku igapäevases elus 
näime tihti unustavat. On v äga  
oluline, et tohtrid, kes tegelevad 
inimese tervise, elu ja  surm aga, 
suhtuksid üksteisesse austuse ja 
vastu tu lelikkusega. M a ei pea s il
mas seda kolleg iaalsuse vormi, m il
le raam es püütakse v a rja ta  tehtud 
vigu , vaid  suhteid, mis enda nõu 
ja  jõu lõppedes eeldavad pöördu
mist kolleegide poole. Seega peaks 
arstiteaduskonna päev tugevdam a 
sidemeid nende vahel, kelle koordi
neeritud tegevusest sõltuvad meie 
töötulemused inimese tervise ka it
sel.

ф  Mida soovite teaduskonna õp
pejõududele ja  ü liõpilastele teadus
konna päeva puhul?

Et pean kõige tähtsam aks inten
siivset teaduslikku tööd teaduskon
nas, sooviksin, et kõikide kateedrite 
juhata jad  paneksid erilise rõhu ko
gu kollektiivi kaasahaaram isele tea
duslike probleemide lahendamisse. 
Esile võiks tõsta psühhiaatria n ing 
neuroloogia ja  neurokirurgia k a 
teedreid, mis on aasta te  välte l pü
sinud so tsia listliku  võistluse esirin 
nas. Sam al a ja l on ka tugev nende 
kateedrite m ateriaaltehniline baas, 
mis kinnitab veel kord se lliste kü
sim uste lahendamiseks vaja likku  
omapoolset in itsiatiiv i. Positiivseks 
pean tänavuse Nõukogude Eesti 
preemia laureaad i prof. K- V illako 
järjek ind lat eria last koostööd Soo
me kolleegidega. Sam al a ja l peavad 
mõned kateedrijuhatajad  tõstma 
nõudlikkust enda ja  kolleegide suh
tes. Ei saa  pidada norm aalseks, et 
teaduses tunnustatud professoril ei 
ole õpilasi. See on põhjus, miks 
m itmendat aas ta t jääb  täitm ata 
teaduskonna asp irantuurip laan.

Probleeme on k liin iliste kateedri
tega . Kui mõned nendest suudavad 
teaduslikku töösse kaasa h aarata  ka 
p raktiseerivaid arste baasosakonda- 
dest, siis mõnes ülikooli b aasha ig las 
seda ei tehta. M ärkida võiks Tartu 
K liinilise H aigla nõukogu tööd 
arstide teaduslikul hõivamisel ja  
linna polikliinikut, kes möödunud 
aasta l korraldas olulise teadusliku 
konverentsi «K aasa ja  polikliiniku 
probleemidest». Sõltub ju  meie v a 
bariig i m editsiini tase suurel m ää
ral oskusest haarata  keskustes rea- 
arste teaduslikku töösse. Suur osa 
Tartu h a ig la te  peaarste töötab õp
pejõududena ka ülikoolis.

Ü liõpilane tehku tööd, sea lhu lgas 
ka o lulist teaduslikku tööd ja  suh
tugu aktiivselt ülikooli ja  ühiskon
na probleemidesse. Kõike seda, mis 
tudengieluga kaasas käib, peab 
noor inimene kõrgkoolis niikuinii 
jõudma.

arstid üritusest aktiivsem alt osa 
võtaksid.

Arstiteaduskonna päeva pidam i
sega seotud probleemid on ilm selt 
sam ad, mis Tartu linnal olid ja  ü li
koolil oma juubeli pidam isel 1S82, 
aasta l tulevad, eelkõige a jako 
hase hotelli puudumine. Seoses ü li
kooli juubeliga tahaksin tõstatada 
küsimuse, kas m itte lü litada a rs ti
teaduskonna päev juubeliürituste 
programmi. Ootame ju sel a ja l n ii
kuinii kü la lis i Tartu tervishoiuasu
tustesse.

Tahaksin veel teatada, et a rs ti
teaduskonna päeva puhul on tu le
vikus Tartu" tervishoiuasutused 
nõus osavõtjatele tutvustam a oma 
tööd, nii nagu seda tehakse ig a l 
aasta l v abariig i tervishoiu o rgan i
saatorite päeval. On ju v iim ase 
kümne aasta  jooksul o luliselt muu
tunud Tartu raviasu tuste m ateriaa l
tehniline baas, mis võiks huvi pak
kuda paljudele arstidele. Näiteks 
võiks sellel aasta l kõikidele kokku
tulnud akušöör-günekoloogidele ja  
pediaatritele huvi pakkuda la s te 
h aig la  ä s ja  avatud vastsündinute 
patoloogia ja  enneaegsete osakon
na külastam ine.

ШШШШШШШШШЩШШШШШШШШШМШ

Tänapäeva meditsiini sp etsia li
seerituse arenedes kipub v ä lja  ku
junema olukord, kus k irurg ei tea, 
mida teeb terapeut, mil eria laarstid  
ravivad kes silm a, kes kõrva, kes 
kõhtu ja  näivad olevat unustanud, 
et arstiab i vajab  inimene. Usun, et 
need aktuaalsete eria laste  problee
mide ühised arutelud, mis toimuvad 
teaduskonnapäeval, a itavad  kaasa 
tänapäeva m editsiini peamise print
siib i — arstide koosmõtlemise 
printsiibi arengule. See põhimõte 
m aksab rohkem kui ühe v ä ljap a is t
va isiku suured eria lased  teadm i
sed; meie töös on peamine v a s ta s 
tikune usaldus.

Täna antakse arstiteaduskonnas 
tudengile k aasa see, mis on vaba
r iig i m editsiini homne pale. Kui ta 
hame, et homne arst ei teeks tän a
seid, eetilisi v igu , peame ta lle  ü li
koolipõlves isikliku eeskuju näite l 
andma sisu lise  ja  igakü lgse  hari
duse. Arvan, et arstiteaduskonna 
päev aitab ka sellele kaasa.

Lehekülje koostas ja  intervjuud 
vahendas ravi IV kursuse ü liõpilane 

JAAK ARU



LEO POKK 50

Leo Pokk, arstiteaduskonna pato
loog ilise  anatoomia ja  kohtuarsti
teaduse kateedri professor, saab
11. oktoobril 50-aastaseks. Juub ilar 
lõpetas TRÜ arstiteaduskonna ravi 
osakonna 1955. aasta l. Juba VI kur
suse üliõpilasena alu stas ta tööd 
patoloogilise anatoomia kateedris. 
Sam as kateedris on ta töötanud a s 
sistendina, vanem õpetajana ja  a la 
tes 1970. aastast professorina.

L. Pokk on nõudlik pedagoog. Ta 
on pidanud loenguid stom atoloogia 
osakonna III kursusele ja  viinud 
läbi praktikume ravi osakonna III 
ja  VI kursusele. Tema k irju tas la- 
hangutehnika osa kateedri kollek
tiiv i poolt koostatud õppevahendis 
«Sektsioonikursus».

Teaduslikku tööd a lu stas L. Pokk

III kursuse üliõpilasena ÜTU ringis. 
Prof. A. Valdese juhendamisel v a l
mis tal 1959. aasta l kand idaad iväi
tekiri «O rtostaatilise kollapsi tekki
m isest, m orfoloogilistest m uutus
test siseelundites ja  vereringehäire- 
test peaajus küülikutel vertikaalses 
seisundis viibim ise puhul.». 1969. 
aasta l kaitses ta doktoriväitekirja 
«M õningate tsentraalnärvisüsteem i 
osade, elektrolüütide, tsüanokobala- 
miini, am inasiini ja  heksooniumi 
mõjust südame nekrooside tekkele». 
Peale eksperim entaalsete uurimuste 
on L. Pokk teinud ulatuslikku tööd 
Tartu K liinilise H aigla prosektuuri 
lahangum aterja li teaduslikul läb i
töötamisel. Kokku on ta avaldanud 
trükis 145 teadustööd, L. Pokk on 
juhendanud ka paljude üliõpilaste 
teaduslikke töid.

L. Pokk on TRÜ am etiühingu
komitee liige, kursuse ja  rühmaju- 
hendaja, ts iv iilka itse  formeeringute 
ülem. Ta on osutanud konsultatiiv-' 
set abi patoanatoom ilisel praktikal. 
A astail 1971—77 oli L. Pokk Üle
liidulise Patoanatoomide Teadusli
ku Seltsi juhatuse liige . 1971—72 
töötas ta arstiteaduskonna õppepro
dekaanina. Sam al kohal täidab edu
kalt õppekasvatustöö ülesandeid 
teaduskonnas alates 1978. aastast. 
Professor L. Pokki iseloomustab 
suur töö- ja  organiseerim isvõime, 
täpsus ja  kohusetunne kõikide ü les
annete täitm isel.

Soovime L. Pokile jõudu ja  edu 
tema v iljakas teaduslikus ja  peda
googilises tegevuses.

Kolleegid

JOHANNES RAUDSEPP
60

Uks staažikam aid  keemiaosakon
na töötajaid Johannes Raudsepp 
pühitses h iljuti oma 60. sünnipäe
va. J. Raudsepa töömehetee Tartu 
R iiklikus Ülikoolis a lg a s  1945. a a s 
ta oktoobris, mil temast sai anor
gaan ilise  keemia kateedri laborant. 
Hiljem töötas ta sam as vanem labo
randina, a lates 1957. aastast on v a 
nemõpetaja.

J . Raudseppa iseloomustab era 
kordne töökus ja  kohusetunne. Kit
saste  olude tõttu tuli tal omandada 
keskharidus töö kõrvalt. M inistee
riumi eriloal õppis ta ülikoolis kee
m iat sam uti laboranditöö kõrvalt. 
Kolme aastaküm ne välte l on 
J . Raudsepa käe all töötanud füü- 
sikaliso- keemia õppelaboratooriumis 
peaaegu kõik TRÜ keemiaosakonnas 
õppinud üliõpilased, kelle üldarv 
ulatub tuhandeni. Füüsikalise kee
m ia praktikumi aineline baas on 
v ä lja  kujunenud tänu J. Raudsepa

hoolele ja  käteosavusele.
Teadustöös on J . Raudsepp eriti 

edukas olnud konstrueerim isülesan- 
nete lahendam isel. Ta lõi aktiivselt 
k aasa perspektiivse vooluallika ve- 
sinik-hapnikelemendi makettseadme 
väljatöötam isel TRÜ anorgaan ilise 
keemia kateedris 1950. aastate  lõ
pus. V iim asel a ja l on ta edukalt 
töötanud elektrokeemilise hapniku- 
analüsaatori uute konstruktsioonide 
loomisel ja  katsetam isel.

M ärkim ist väärib  ka J. Raudsepa 
aktiivne ühiskonnatöö ohutustehni
ka ja  töökaitse v a llas . Sõbraliku ja  
abivalm is inimesena on J. Raudsepp 
võitnud kõikide kaastöö tajate  lugu 
pidamise.

Jätkuvat jõudu ja  tugevat tervist 
soovides

kolleegid anorgaan ilise  kee
mia kateedrist.

IVAR JAEK 50
M edal Tartu I Keskkooli ja  k ii

tus TRÜ füüsikaosakonna lõpetam i
se puhul olid noorele mehele juba 
heaks soovituseks pürgim isel tea 
duse rangetele ja  k itsastele rad a
dele. Proovinud paar aasta t pärast 
ülikooli lõpetamist assistendi leiba 
üldfüüsika kateedris, siirdus ta 
Füüsika ja  Astronoomia Instituudi 
asp irantuuri ja  lõpetas se lleg i edu
kalt. Noor teadusmees sidus oma 
elu lum inestsentsi ja  tahke keha 
füüsikaga n ing rühkis instituudis 
ikka kõrgemate teaduslike am etiast- 
mete kaudu ülespoole (toeks pide
va lt ilmuvad teaduslikud publikat
sioonid): nooremteadur, vanem tea
dur, kiirgusfüüsika sektori juhata ja . 
V iim asel ametikohal töötas ta ter

velt kümme aasta t ja  seal jõudis ta 
ka kõrgeima teadusliku kraadin i:
1976. aasta l sai ta vä itek irja  eest 
«K iirete neutronite selektiivne lumi- 
nestsentsdosimeeria A II ja  В VI 
ühendite baasil» füüsika-m atem aa- 
tikadoktoriks. Tööd toetas kolmvee- 
randsada artik lit ja  mitu autoritun- 
n istust n ing pool tosinat tema käe 
all tehtud kandidaad iväitekirja .

A asta tagas i otsustas ta end pü
hendada aktiivsele õppe- ja  kasva
tustööle eksperim entaalfüüsika ka
teedri professorina. Nii sa i füüsika
osakond endale aktiivse, ü le liidu li
selt ja  rahvusvaheliselt tuntud tead 
lase ja  — nagu nüüd juba päris 
selge on — ka andeka ja  erudeeri
tud õppejõu, kes suudab edukalt la 

hendada m itmesuguseid õppe- ja  
kasvatustöö ülesandeid.

Eksperim entaalfüüsika kateedri 
kollektiiv soovib juub ilarile  palju  
õnne, tugevat tervist ja  k indlat nõu 
enne pensionile minekut veel teine 
sada teaduslikke publikatsioone kir
ja  panna, aktiivset kaasalööm ist 
osakonna parteiorganisatsiooni elus, 
rangust ja  p rin tsip iaalsust töös ü li
õpilastega, teaduslike nõukogude 
liikmena ja  asp irantide juhendaja
na n ing oponendina väitek irjade 
hindamisel.

Eksperim entaalfüüsika ka
teedri kollektiivi nimel 

KARL-SAMUEL REBANE

Mida ei tohiks unustada 
Tartu juubeliaastal

Dotsent JAAN REl NET

(A lgus üle-eelm ises lehes)
M ajas nr. 22 e las prof. Karl Hap- 

pich — bakterioloog ja  piimahügi- 
eenik. Tema oli Tartu V eterinaaria 
Instituudis professor ja  direktor 
aasta il 1914— 18, alates 1919. a. ku
ni surmani Tartu Ülikooli looma
arstiteaduskonna professor. Ta asu 
tas Tartus 1900. aasta l piimabakte- 
rioloogia laboratooriumi, mis ku ju
nes Venemaa piim anduskultuuri 
keskuseks. S iin  valm istati ja  lev ita
ti hapukoorevõi tootmiseks bakteri- 
kultuuri, korraldati piimandustööta- 
ja ile  kursusi piimandusest ja  p ii
mahügieenist.

Burdenko ja  Lutsu tänava nurgal 
asuvas m ajas (Lutsu tn. 5) e las 
prof. Aleksander Lipschütz — fü
sioloog, kes oli 1919—26 Tartu 
Ülikoolis professor. Ü lem aailm selt 
sai ta tuntuks üldbioloogia-alaste 
teoste autorina.

Burdenko tn. 37 elas Viktor 
Hion — ENSV teeneline arst, 
NLKP liige  (1940). Ta lõpetas Tar
tu Ülikooli 1926. a., tegutses 1928—
40 töölisorganisatsioonides, oli 
1940—46 esimene ENSV tervishoiu 
rahvakom issar, tervishoium inister 
1946—50.

Peatugem  veel K astani tänava 
lõ igul Lutsu ja  Heidemanni tänava 
vahel. S iin on m aju-arhitektuurim ä- 
lestisi (Kastani 1 ja  17). Kastani 1 
e las ka neurokirurgia ra ja ja id  prof.

Ludvlg Puusepp (hiljem  Kalevi 30).
Kastani tänava a ias on Burdenko 

tänava numbrit (59) kandev m aja, 
m illes e las ja  töötas A. H. Tamm
saare peaaegu kogu Tartus oleku 
a ja , v ä lja  arvatud lühike a javahe
mik 1908/09. õppeaastal, mil ta 
e las praeguses K ingissepa tänavas 
koos a jak irjan ik  Jaan  Pehapiga, 
sest viim ase korteris (tookord Ves
ki 45), kus nad varem mõlemad 
elasid , tehti enne korteriperemehe 
abiellum ist kapitaalrem onti. Tamm
saare  kunagise elutoa aken (II kor
rusel) ja  uks rõdule on hästi näha 
Kastani tänavast üle pisikese aia- 
kese, mis varem oli rohuaed.

Oma esimeses k irjas Tartust
1. novembril 1907 k irju tas ta 
M. M artna tütrele Lucie M artnale: 
«M a olen p isitillukeses toakeses — 
katuse all. Aken vaatab  v ä lja  rohu
aeda.»

Loetlen veel mõned kirjanikud ja  
kunstnikud, kes elasid  Burdenko ja  
K astani tänavas Heidemanni tän a
vast kuni Lutsu tänavan i. Need on:

Johannes Semper — eesti nõuko
gude k irjan ik ja  ühiskonnategela
ne, ENSV rahvakirjanik , NLKP li i
ge (1940), lõpetas 1928. a. Tartu 
Ülikooli m ag istrik raad iga k ir jan 
dusloo ala l. Ta oli aastate l 1928—
41 Tartu Ülikooli õppejõud, toime
tas 1930—40 «Loomingut». 1940. 
aasta l oli ta J. Varese rah vava lit
suse haridusm inister.

Tartu perioodil e las ta Burdenko 
tn. 67 ja  Kastani 4/6.

Adamson-Eric — eesti nõukogude, 
m aali- ja  tarbekunstnik, ENSV tee
neline kunstitegelane, professor

(1946), NLKP liige  (1945). Ta oli 
ENSV Kunstnike Liidu asu ta ja id  ja  
esimene esimees, Tallinna Riikliku 
Tarbekunsti Instituudi direktor 
1945—49 ja  aastast 1953 ENSV 
Riikliku Kunstiinstituudi õppejõud. 
Tema tarbekunstiteoseid on kordu
valt premeeritud; P ariis i m aailm a
näitusel 1937. aasta l sa i ta kaks 
audiplomit.

Tartu perioodil e las ta Burdenko 
tn. 67 ja  Kastani 4/6.

Gustav Su its — eesti luu letaja 
ja  kirjandusteadlane, kes lõpetas. 
H elsingi Ülikooli cand. phil. k raad i
ga. Oli 1919—44 Tartu Ü litoolis 
eesti ja  ü ldise kirjanduse professor. 
Tartu Ülikooli õppejõuna uuris
G. Su its eeskätt eesti vanem at k ir
jandust — K. J- Petersoni ja  Fr. R. 
Kreutzwaldi loomingut n ing poee
tikat.

E las mõnda aega (1941—44) 
Tartus Kastani tn. 5.

Kõike ülalloetletut silm as pida
des tuleks ra jada  K astani tänava 
ü lalm ainitud lõigu äärde, nende 
m ajade taha, kus elasid Dmitri Ul- 
janov, A. H. Tammsaare, Fr. Tug* 
las, NSVL TA akadeemik Nikolai 
Burdenko ja  prof. Dmitri Kudrjavs- 
ki, h a lja sa la  (rohuaed) ja  asetada 
m ajadele, kus elasid A. H. Tamm
saare, Fr. Tuglas, Johannes Sem
per, akadeemik Nikolai Burdenko, 
dr. Mihkel Veske ja  prof. A leksan
der Sadovski, m em oriaaltahvlid.*

* M em oriaa ltahv lid  Burdenko tä n a 
v as  on p a ig a ld a tu d  ju b a  m a jad e le , kus 
e la s id  К. E. v. B aer, Dmitri U ljanov, 
K. A. H ermann j a  Dmitri K udrjavsk i.

Rektori käskkiri
Rektor avaldas kiitust eesku ju li

ku töö eest vastuvõtukomisjoni sek
retariaad is töötanud vanemlaboran-

tidele RUTH TEDERILE ja  SILVI 
MÄNNISTELE, laborantidele SAI
MA HARUJÕELE, TIIU KÄMBRE- 
LE ja  ELVIIRA BABAITŠUKILE, 
assisten t LUULE TANNINGULE 
ning nooremteadur MARE PIIR
SALULE.

Rektor avaldas k iitust 50. sünni
päeval hea töö ja  aktiivse ühiskond
liku tegevuse eest raam atupidam ise 
kateedri vanem õpetajale MAIMU 
KUUSELE ja  võimlemise kateedri 
vanem õpetajale EINIKE NAARIT
SALE.

TRU auk irja  pälvis kauaaegse 
eeskujuliku töö eest 50. sünnipäe
val kino-fotokabineti juh ata ja  
EDUARD SAKK.

Kohusetundliku töö eest poliiti
lise ökonoomia kateedri õppejõuna 
aasta il 1954—1980 avaldas rektor

50. sünnipäeval tänu dots. ULO 
VANAASEMELE.

Ülikooli auk irja  sa i 60. sünnipäe
val kauaaegse eduka pedagoogilise 
töö eest anorgaan ilise  keemia ka
teedri vanem õpetaja JOHANNES 
RAUDSEPP.

(A lgus üle-eelm ises lehes)
Avatseremoonia lõpposas esines li
g i 16 000 sportlast, ta id le ja t ja  kut
se list artisti kogu meie m aalt.

Staad ion i rohelisel sam etvaibal 
lõi säram a «päike», selle komposit
siooni moodustasid meie nooremad 
esinejad . «R ahvaste sõpruse sü id i» 
avatan tsu  õiguse said  valgevene la
sed, kes esinesid hoogsalt ja. k aasa 
kiskuvalt. Seejärel tulid murule ka
sahhid, k irg iis id  jt. S taad ion ivaibal 
moodustusid kasahhi jurtad  ja  kau
nis k irg iis i vaibam uster. Jõudis 
kätte  eestlaste kord. Kõik te lekaa
merad ja  rohkem kui 100 000 silm a
paari jä lg is id  nüüd meid. Üle Luž- 
niki kõlasid kümnetest võimenditest 
«T uljaku» helid ja  lausa sümbool- 
seina sõnad: «Terve vald  oli kokku 
aetud, kihelkond kokku kutsutud.» 
Tundsid, kuidas süda tahtis lausa 
rinnust v ä lja  hüpata, ja lad  muutu
sid kergeks ja  püüdsid tantsida nii, 
nagu ei iia l varem. Soe tunne oli 
südam es, kui pärast tantsu lõppu 
kuulsid publiku tänulikku ap lausi. 
Väike eesti rahvas oli k illukest 
oma rikkalikust rahvakuustivara- 
must tutvustanud kogu m aailm ale. 
S iis  tulid tantsum urule lätlased  ja  
leedulased, kellega koos esitasim e 
kolme Baltim aa kava. Vaheldusid 
hoogsa kaukaasialiku  temperamen
d iga  esitatud gruusia ja  armeenia 
tan ts, ukraina hopakk jt. tantsud. 
O m ajagu lisas sSra nn. e lav  piltkir- 
jam uster, mida ühel tribüünil tegid

Üks suvine suuresinemine
sa iad  sportlased erinevat värv i l i
pukestega. V astava rahva tantsule 
kaasnes omane rahvarõivam uster.

F inaalis kõlasid «Suur ja  la i on 
m aa» helid. H iigelstaadion võpatas 
ja  la inetas nagu ookean. Tõstes 
käed vene tantsu finaalis aimasime, 
et olime suutnud publiku kaasa 
haarata . Seda, mis toimus tribüü
nidel pärast, on raske sõnadega 
edasi anda. Tundsin, kuidas silm a- 
nurgad võttis niiskeks, kui 103 000 
p ea ltv aata ja t püsti tõusis ja  oma 
suurim at tänu avaldas. Kahju oli 
staadion ilt lahkuda, aga  30 minu
tit esinem isaega oli tä is saanud. 
Veel kord läksim e publiku ette pi
duliku tseremoonia lõpus. Nüüd 
hoidsime käes m itm evärvilisi õhu
palle, et lasta  need olüm piataevas- 
se. Kogu staadion i jooksurada oli 
täidetud kõigi 15 vabariig i tan ts i
ja teg a . Erinevad rahvarõivad moo
dustasid momendiks ühe suure ja  
kireva m ustrite v irvarri, mis su las 
kokku tribüünidel oleva rahvaste 
ja  keelte paabeliga. S iis kõlas 
o lüm piastaadionil viimane marss. 
Seisime, kõrvus «S tard i annab 
M oskva» helid, kõrgel staadioni- 
ovaali kohal põlemas olüm piatuli, 
rahu- ja  sõpruse tuli.

ф  Tänutäheks nähtud vaeva eest 
sa i iga osavõtja nägusa diplomi ja  
kuldse m ärgi, m illel sõnad: «XXII 
olüm piam ängude ava- ja  lõputsere
mooniast osavõtja». Parim aks tä 
nuks olid a g a  «R ahvaste sõpruse

süid i» pea lavasta ja  NSV Liidu 
rahvakunstniku sm. GODENKO 
soojad ja  südamlikud tänusõnad. 
Kuidagi imelik oli järgm ise l päe
val, m il ei pidanud enam treening- 
riietes staadionile tõttam a ja  har
jutam ise asemel hakkasid kojusõi
duks kohvreid pakkima. Ees ootas 
koduvetel peetav olüm piaregatt, s a 

muti mitte vähem vastu tusrikas esi
nemine kodupubliku ja  sealsete kü
la lis te  ees.

P aar päeva harjutasim e lau lu 
vä ljaku l ja  siis esinesime rahva- 
kunstiõhtu kontsertidel. S iinne har
jutam ine läks kiiresti, sest tantsud 
olid juba ammu selged ja  Mosk- 
vaski sa i vabadel m inutitel kodus

• V
V

vajam inevaid asju  lihvida. Kõiki 
kontserte saatis  « tä is saa l»  lau lu 
kaare all ja  publiku soe aplaus.

Olümpiatuli on kustunud ja  
XXII suvemängud oma nime a ja 
lukku kirjutanud. Meie, osavõtjate 
südameis põleb olüm piatuli kauni 
suvem älestusena edasi.

VAMBOLA PAAVO

Nemad tantsisid  Moskva olümpiamängudel. TIINA MÄHARI foto
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Ajakirjandusteaduse jüngrid 
pidasid ettekandeid

(Vt. «TRÜ» nr. 23, 24, 26.)
HUMANITAAR-, LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE 1980. AASTA 

ÜLIKOOLI KONKURSI LAUREAADID
FILOLOOGIATEADUSKOND

I n g l i s e  f i l o l o o g i a  k a t e e d r i  
v õ i s t l u s t ö ö d

I a u h i n d
Kärt Jakobson (dots. H. L iiv ), M arg it H allm ägi (dots. O. M utt), 

L iisa Hansson (dots. O. M utt), Inga Koop (v.-õp. H. Koop), Lauri 
«Linask (dots. O. M utt), Ulli L indjärv (v.-õp. H. Koop), Meedi Neeme 
(v.-õp. L. Kostabi), Lya Oil (dots. kt. U. Lehtsalu ), Mati Soomre 
(v.-õp. G. L iiv).

S a k s a  f i l o l o o g i a  k a t e e d r i  
v õ i s t l u s t ö ö d

I a u h i n d
A ili Bernotas (dots. K. U ustalu ), Inta Järv  (v.-õp. H. Tõevere), Ui

le M asing (v.-õp. T. M ikenberg), V ille Seiler (v.-õp. L. O tsm aa), Kül
like S illin g  (dots. J . T u ldava), M aie Toomsalu (v.-õp. V. L iiv ), Külli 
K laas (v.-õp. H. Tõevere).

V e n e  k i r j a n d u s e  k a t e e d r i  
v õ i s t l u s t ö ö d

I a u h i n d
Rimma Jerm akova (prof. S. Issakov), Oleg Kostandi (prof. Z. M ints), 

L judm ila Kuzenina (prof. S. Issakov), M aria Levina (prof. J . Lot- 
m an), Ludmila Podleskaja (prof. S. Issakov), Galina Ponomarjova 
(prof. Z. M ints), Toomas Prii (prof. S. Issakov), Sarm ite Tammekivi 
(prof. S. Issakov), Ulvi Urm (prof. S. Issakov).

II a u h i n d
M all Pesti (prof. S. Issakov), Anatoli Petuhhov (dots. V. Bezzubov), 

Je lena Sarafan  (v.-õp. P. Torop).

• V e n e  k e e l e  m e t o o d i k a  k a t e e d r i
v õ i s t l u s t ö ö d

I a u h i n d
Irina Moronova (dots. A. M etsa), T atjana Ovtšinnikova (dots. 

E. V assiltšenko), Jevgen ia Žalõbina (dots. A. M etsa), Jelena Šersto- 
bitova (dots. A. M etsa).

V e n e  k e e l e  k a t e e d r i  
v õ i s t l u s t ö ö d

I a u h i n d

Katrin Golovanova (dots. B. G asparov), M aria Gurjanova (dots.
B. G asparov), Tam ara Hmelnaja (prof. kt. P. S iga lo v ), Kerstin Jan - 
son (prof. kt. P. S iga lo v ), Je lisaveta-K aarin  Kostandi (dots. B. Gas
parov), H elga Laasi (prof. kt. P. S iga lo v ), Je lena M aslova (dots.
B. G asparov), Svetlana Zaikina (dots. B. G asparov), Jelena Timofejeva 
(dots. V. M ürkhein).

KEHAKULTUURITEADUSKOND

I a u h i n d
Karmen Braun (v.-õp. G. Jago m äg i), Ivar Hanvere (v.-õp. A. Nur

m ekivi), Heldur Kalvi (dots. A. T ähnas), Kalle Kaskla (dots. J . Loko, 
R. A ule), Tiiu K itsing (dots. J . P ärn at), Karl Kontor (õp. H. S e lg ) , 
Heino Krevald (dots. I. Kuilam), Anne Leissdn (õp. H. S e lg ) , Astrid 
Neemlaid (v.-õp. G. Jago m äg i), Ain Niineste (õp. T. S ikkut), Nadežda 
Ossipova (dots. A. V ain), Mari Palm (prof. A. V iru), Maret Pars 
(dots. H. Laidre), Ando Pehme (dots. A. Tähnas), Kalev Pulla (õp. 
L. Kuuse), Andres Põhjala (dots. J . Loko), V iivika S ipria (dots. 
J . P ärn at), Ülle Rips (dots. J,-H. K aljusto), R ita Suursaar (dots. 
H.  Laidre), Ene V alge (dots. A. P isuke), Eduard V igel (dots. 
A. V ain ), Ene Viik (dots. H. Laidre).

II a u h i n d

M ailis M asik (dots. J . P ärn at), Vahur M etstalu (dots. J . P ärn at), 
Benno Kannela (dots. A. Tähnas), Jaan  Kannes (õp. T. S ikkut), Jo 
hannes Kert (dots. S. O ja), lv i Kree (dots. J.-H. K aljusto), Liia 
Kreem (dots. H. S ildm äe), Iile Kukk (V. Jü rism a), Avo Pattak  (dots. 
A. T ähnas), A leksander P lata is“ (õp. T. S ikkut), Anne Sakson (dots. 
E. Kübarsepp), Vambola Sikut (v.-õp. E. K rass), Irina Stehhina (T. 
Torop), S ir je  Suik (dots. H. S ildm äe), Meelis Tõnisson (dots. J . Loko), 
M art V aiksaar (dots. A. V aiksaar), Ivar V alge (dots. A. V aiksaar).

III a u h i n d

Arne Grauman (õp. Ü. Tölp), Tcomas Honga (õp. Ü. Tölp), Mehis 
Kard (dots. J.-H . K aljusto), Peeter Kikas (õp. H. S e lg ) , Elmo Kivits 
(dots. J . P ärn at); Andrus' Kübar (dots. J . Loko), Arvid Leiumaa, (õp. 
T. S ikkut), M ai Naarits (dots. H. S ildm äe), Meelis Seire (dots. J . Lo
ko), P ärja  Soom (õp. M. K ivistik), S igne Tamm (õp. H. S e lg ) , M ari
ka Tolmov (v.-õp. O. A llik as), Aarne Väli (õp. T. S ikkut).

MATEMAATIKATEADUSKOND 

I a u h i n d

Ants Aasm aa (dots. H. Türnpu), Merike H valõnskaja ( J . Vilipõld, 
dots. kt. O. K arm a), Mare Just (prof. Ü. Lepik), Tiiu Kadak (dots. 
E. R eim ers), Jo ian  Kertai (dots. K. Soonets), Merike Koov (prof. kt. 
Ü. K aasik), Tarmo M etsm ägi (dots. H. Türnpu), M arina Panasjuk 
(v.-Öp. E. S ak s), Toomas Raus (prof. G. V ainikko), Einar Rull (dots. 
J . Reim and), T iina Salum ägi (dots. M. Abel), A leksandr Tolpin (prof. 
kt. Ü. K aasik), Elge Õunapuu (dots. M. Abel).

(Järgneb)

2. oktoobril toimus ÜTÜ žurna- 
listikaring i konverents. L isaks ü li
õpilastele olid kohal meie õppe
jõud professor J. Peegel, dotsendid 
M. Lauristin , R. Kasik, P. V iha
lemm.

Tiit M atsulevitš (IV k.) v aatas 
a jak irjandusteoreetilisest v aa te 
v ink list Frankfurdi kriitilise  kool
konna sotsiaalfilosoofide (Haber- 
m asi, Negti, Kluge jt.) seisukohti, 
mille seas on olulisel kohal demo
kraatliku ühiskonna vältim atu  eel
dusena avalikkuse nõue.

Veiko Paalm a (IV k.) kõneles 
Itaa lia  kommunistide häälekandja 
«U n ita» ja  «P ravda» välispo liitiliste  
m aterjalide võrdleva analüüsi tule
mustest. Lehed avaldavad välisin- 
fot umbes võrdses mahus, ent 
«U n itas» on rohkem pikki lugusid

ja  «P ravda» välisinform atsioon s i
saldab rohkem hinnanguid.

Mae Vapper (V k.) ja  Jaan a 
Padrik (IV k.) uurisid, m illist mõju 
avaldab raad iokuu lajatele raad io 
teksti lausete pikkus ja  ehitus. P äris 
ü lla tav  oli kuulda, et Eesti Raadio 
võngutab eetrisse kuni 18-sõnalisi 
lausemonstrumeid, arusaadavate 
lausete paras pikkus on aga  7 . . .  8 
sõna.

T atjana M ušinskaja on V alge
vene RU üliõpilane. Ta lugeß ette 
näideterohke käsitluse läbielam is- 
ja  etendam isteatrist kui kahest eri
nevast teatritüübist, m illest esimene 
järg ib  psühholoogilise konkreetsuse 
printsiipi, teine aga  on orienteeri
tud välisele  efektile. Ettekande m a
hus ja  rõhuasetuses avaldus esineja 
poolehoid läb ielam isteatrile.

Aarne Rannamäe (V k.) rääk is  
Eesti Televisiooni «vaim se isa»  V a l
do Pandi loominguteest. V. Pandist 
on kujunenud legend, m ille lah ti
m õtestamiseks ja  erapooletuks h in
damiseks on v a ja  a ja lis t  d istantsi- 
Nüüd hakkab see kujunema. A ga 
tuba jä i pärast köitvat ettekannet 
kurvalt vaikseks.

Mati M äärits (V k.) tutvustas 
eelm isel ta lve l Tartus läbi viidud 
200 «E dasi» luge ja  küsitluse tu le
musi, m illest selgus m uuhulgas, et 
naised on ka lehelugem ises mees
test eespool ja  noorsoo huvi ku l
tuurprobleem ide vastu on lan ge 
nud.

Krista Muldma (V k.) oli sotsio
loogiliste meetoditega uurinud ra a 
m atu lugejate k irjanduslikku m ait
set. TÖNU PEETS

Emajõe sügisregatt
Sõudjate pidupäev, kaheksaliste 

paatide süg isregatt, m illest tavapä
rase lt võtsid osa kõik Eesti sõud- 
jad , sa i teoks laupäeval, 4. oktoob
ril. 24 aasta t tag as i oli nende võist
luste a lg a ta jak s  Ülo Tölp. A lati on 
konkurentsi pakkunud ka Läti sõud- 
jad . Kõige osavõturohkematel re
gattide l on startinud kuni 30 paati.

Sel juubelieelsel regatil võistles
7 meeste ja  7 naiste kaheksalist. 
Vaid 47 sekundit lahutas viim ast 
meeskonda esimesest, seda 6 km 
d istantsil. Võidukas oli Pärnu «Dü
namo» paatkond a ja g a  17.55. Neid 
treenib M ati V illsaar. Teine koht 
oli ülikooli paatkonna päralt 
(18.07), sam a a ja g a  tulid kolm an
daks R iia dünamolased. Tore oli, et

ülikool suudab jä lle  v ä lja  panna 
võitlusvõim elise kaheksalise (T. Zoo- 
va, U. Hein, N. Švedko, A. Redi, 
P. Laos, T. M aarand, A. Teemant, 
A. Graumann, roolis H. Lemberg). 
Olid a jad , mil erald i au tasustati pa
rim at ü liõpilastest paatkonda.

Naised sõitsid poqle lühema maa. 
Võidukad olid jä lle  pärnakad (U lvi 
Valm eti eessõudmisel a ja g a  9.15). 
Teine oli Riia «D augava» (Iveta 
Reine — 9.25) ja  kolmas sekund 
halvema a ja g a  meie Tartu «K alev» 
Kersti Vernikuga ees (9.26). Tubli 
viienda koha sõudis endale v ä lja  
tegevspordist neli-viis aasta t tagas i 
loobunud naiskond Vilve Aldi ees
sõudmisel (TRÜ keemik V. Alt, juuk
sur V. Kodanik-Treial, müüja T. Mu-

rumets-Keres, massöör L. V assil, 
arst H. Klaus, zootehnik L. Kervi, 
agronoom M. Uibopuu-Jürimaa, joo
nestaja O. Ausm aa-A llas, roolis tree
ner I. P ind-P ruuli). V ilve Alt on 
osa võtnud juba 11 regatist ja  neist
10-1 istunud eessõudja kohal. Nel
ja l korral 1972—1975, on ta võidu- 
lindi pälvinud. XXIV regati a ja l oli 
tema paatkonna liikmetel juba uue 
kaheksalise jagu  järelpõlve kodus.

Järgm isele , XXV süg isregatile  lu 
basid lätlased  ka oma veteranid 
v ä lja  tuua. E raldi kutsutakse jõudu 
proovima kõik Eesti 1950-ndate, 
1960-date, 1970-ndate aastate  eliit- 
kaheksased.

MARI JÄRVELAID

Esma kursuslaste 
taidlusko nkurss

E Ametiühingu- ja  komsomolikomitee n ing klubi kuulutavad v ä lja  sel- 
lesügisese esm akursuslaste taidluskonkursi, m illega tähistam e ka Tartu 
linna juubelit.

Kursusesisesed kavaseadm ised ja  etteastumised alaku juba täna. 
Novembri lõpus ootab teid üleülikooliline žürii noortem ajja «Sõprus».

P iire ja  kitsendusi žanri valiku l ei ole. Esineda võib kõigis sõna
kunsti liikides. Ootame ka mitmesuguseid sõnalis-m uusikalisi montaa- 
že ja  kompositsioone. Eriti teretulnud on ig a t liiki üksikesinejad — 
laulu- ja  instrum entaalso listid , estraadikunstnikud, deklam aatorid, 
tan tsijad , iluvõim lejad, samuti vokaalansam blid , rahvam uusikaansam b
lid, triod, duod, üksikpillimehed, kelle kavades võiks olla eesti ja  ven
nasrahvaste rahvam uusikat ja  kaasaegsete  heliloojate teoseid, sam uti 
omaloomingulisi palu või kodukandist pärinevpt muusikat. Kava võib 

^koosneda terviklikust programmist või üksiknumbritest või mõlemast 
korraga.

Iga üksikesineja või kursus peab esitam a oma kava teaduskonna 
kultuuribüroo esimehele või klubisse hiljem alt \1/. novembriks. Ära 
m ärkida pala nimetus, autor ja  esinejad. Omaloomingu puhul ootab 
žürii üksikasjalikku stsenaarium i.

Abi ja  nõu saam iseks võib pöörduda klubisse (Tähe t. 3, tel. 755-79).
Organiseerim iskomitee

*
Tänu

*
M atem aatikateaduskonna eduka 

juhtim ise eest dekaanina aasta il 
1974—1980 avaldas rektor tänu 
prof. ÜLO LUMISTELE n ing au
tasustas teda TRÜ auk irjaga .

P ikaaja lise  kohusetruu töö eest 
vanem preparaatorina avaldas rektor 
tänu OSKAR KREISILE. Tänu 
kauaaegse kohusetundliku töö eest
pälvis ka 
KRASS.

vanem õpetaja EVI

Venia legendi
Dots. kt. A leksander DULITŠEN- 

KO peab v en ia  l e g e n d i  loengu 
«S laav la s te  vanimad asulad (s la a 
vi «a lgko d u »)»  23. oktoobril kell
8.15 kh. aud. 152.

1 Dots. kt. Eda VAIGLA peab v e -  
1 nia l e g e n d i  loengu «Fraseoloogia
I  ja  fraseoloogilised ühikud» 4. ok

toobril kell 12.15 ph. aud. 127.
Prof. AGO KÜNNAP, 
filoloogiateaduskonna 

dekaan

TÕLKEVÕISTLUŠ
on küll lõppenud, a g a  mitte veel 
päris lõpetatud: seni läbi arutam ata 
on tulemused, üle andm ata auhin
nad. Võistluse lõplik lõpetamine 
leiab aset kolm apäeval, 15. oktoob
ril k. 18 aud. 139. Sam as kõneldak
se järjekordsest tõlkekursusest ja  
registreeritakse osaleda soovijaid.

Tõlkekabinet

Uusi trükiseid
Tartu R iik liku  Ü likooli to im etised . Vi

hik 528. Eesti rah v a lu u le  žanriprob lee- 
m id . Töid eesti f ilo lo o g ia  a la lt  VII.
Tartu  1980; 122 lk ., 300 eks., 1 rb l.

Tartu R iik liku  Ü likooli to im etised . Vi
hik 532. ü u r im u s i germ aan i kee lte  sõ
n a v a ra  ia  g ram m atik a  a la lt .  L in gu is- 
t ic a  XII. T artu  1980, 154 lk ., 500 eks.,
1 rb l. 40 kop.

O rgan ic R eac tiv ity . E nglish  Edition of 
Реакционная способность органических 
соединений. Vol. XVI. Issue 4 (60 ). 
December 1979. T artu  1980, 142 lk ., 400 
eks., 1 rb l. 10 kop.

Eesti keele tekste ja  h a r ju tu s i vene 
ü liõ p ila s te le  II. 1. v ih ik . T artu  1980, 
76 lk .. 1000 eks., 15 kop.

Eesti keele tekste  j a  h a r ju tu s i vene 
ü liõ p ila s te le  II. 2. v ih ik . T artu  1980, 
84 lk ., 1000 eks., *15 kop.

E xercises in E nglish  Phonetics. 
(Rhythm  and  Intonation). Compiled by 
Nora Toots. T artu  1980, 80 lk ., 400 eks.,
10 kop.

Jäm esoo le  k a sv a ja te  d iagnoosim ine 
j a  r a v i. E. Tünder. T artu  1980, 16 Ik., 
lO'OQ eks., 5 kop.

K ergejõustiku  a lad e  õpetam ine. Heited 
j a  hüpped. T artu  1980', 80 lk ., 500. eks., 
15 kop.

K ergejõustiku  a lad e  õpetam ine. Jook
sud j a  v õ istlu skä if iiin e . T artu  1980, 80 lk ., 
500 eks.j 15 kop.

Mao- ja  kakste istsõ rm iksoo le  h aav an d 
tõve tü s is tu s te  d iagnoosim ine ja  rav i. 
E. Tünder. T artu  1980, 28 lk ., 1000 eks:, 
5 kop.

M etoodiline ab im a te r ja l perekonnaõpe
tu se  õpetam iseks ü ldhariduskoo li küm 
nendates k la ss id e s . K atsem ate rja l. 
Koostanud H. Kurm. T a llin n  1980, 152 
lk ,, 750 eks., 20 kop.

Nõuandeid psiihhofarm a.konide raken-^ 
damis&ks la s te l . L. M eh ilane. T artu  1980, 
60 lk ., 1000 eks., 10 kop.

M A R K S I S M I L E N I 
NISMI Ü LIKO O L  

A L U S T A B
Kõrgkoolide osakonna (I ja  II 

kursus koos) esimene loeng on kol
m apäeval, 15. oktoobril kl. 18 TRÜ
aulas.

A R ST IT E A D U S K O N N A  
ÜTÜ NÕUKOGU

aruande- ja  valim iskoosolek toimub 
esm aspäeval, 13. oktoobril kell 18.15
O. Lutsu t. 2. Osa võtma peavad 
kõik ringivanem ad, eriti oodatakse 
ÜTÜ konkursi referatiivsete tööde 
võitjaid .

K U R S U S T E
K O M S O M O L I
SEKRETÄRID

Kursuste komsomolisekretäride 
infokoosolekud toimuvad komso
molikomitees esm aspäeval, 13. ok
toobril:

I kursused kl. 13,
II kursused kl. 14,

III kursused kl. 17,
IV kursused kl. 18.

Toimetaja V. SOOTAK

Ajalehe «TRÜ» toimetuse aadress: 202400 Tartu, Ülikooli t. 18, TRÜ, ruum 302, te l. 341-21/253. Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. Tartu Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri hind 2 kop.
Tellim. rir. 3489. MB-06982.

CC 9 «Тарту Рийклик Юликоол» («Тартуский государственный университет» ). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ й профкома Тартуского государственного университета, г. Тарту,
Эстонской ССР. Ч ‘ *
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HLKP XXVI 

kongressi eel

V astuseks NLKP Keskkomitee 1980. 
a a s ta  juun ip leenum i o tsu se le  NLKP 
XXVI kongressi kokkukutsum ise kohta 
areneb kogu m eie m aa l, kõ ik ides üh is
konna elu  sfää r id es  u la tu s lik  so ts ia lis t
lik  võ is tlu s  kongressi v ä ä r ilise k s  tä h is 
tam isek s . Töökollektiivid kavan d avad  
tä ien d av a id  ab inõusid  ta g am ak s  küm 
nenda v iisa a s tak u  v iim ase  a a s ta  kohus
tu ste  edukat tä itm is t, k in d la  a lu se  loo
m ist jä rg m ise  v iis a a s ta k u  ü lesann ete  
lahen dam ise le .

Ü ldrahva liku  ko n g ress ie e lse  liik u m i
seg a  on ühinenud ka kõrgkoo lid . Esi
m este h u lg a s  olid M oskva R iik liku  Ü li
kooli. M oskva T erase ia  S u lam ite  
Instituud i, K asahhi RiiklPcu Ü likooli, 
D nepropetrovski M eta llu rg i^ in stitu ud i ia  
H^rkovi P o lü tehn ilise  In stituud i ko llek
tiiv id , kes võtsid  en da le  kõrgendatud  
so ts ia lis tlik u d  kohustused ja  oöördusid 
kõ ig i m eie m aa kõrgkoo lide poole 
ü le sk u tsega  k u u lu tad a  a lan u d  sem ester 
k o ngress iee lse  töõvalve sem estrik s.

26. septembril toimunud TRÜ 
nõukogu ja EKP TRÜ komitee ühi
ne koosolek k iitis heaks eesrindlike

Kongressieelsel töövalvel
kõrgkoolide a lgatuse  ja  kinnitas 
meie kollektiivi täiendavad so tsia
listlikud kohustused ning ürituste 
p laan i partei XXVI kongressi v ä ä 
riliseks tähistam iseks. Ü htlasi k ii
deti heaks teaduskondades ja  te is
tes a llüksustes vastuvõetud täien 
davad kohustused ja  abinõud.

Juunipleenumi ja  kongressi ette
valm istavate m aterjalide tundmaõp
pimine on alanud nii õppetöös, po- 
liitpäevadel, parteiharidusvõrgus ja  
m ujal. Toimub ühingu «Teadus» 
loengute tem aatika uuendamine. 
Paljud  ühingu lektorid, eriti ühis
konnateadlased, on juba lülitunud 
kongressieelsesse loengulisse propa
gandasse.

öppe- ja  kasvatustöös seati kesk
sele kohale õppedistsipliini ja  õppe
töö tulemuste edasine tõstmine, 
spetsialistide ettevalm istam ise kva
liteedi parandamine. Ees seisab 
kokkuvõtete tegemine üleülikoolili- 
sest õpperühmadevahelisest kon- 
kurssülevaatusest. A lgab uus, kong

ressile pühendatud ü levaatus. Ühis
konnateadlased valm istuvad koos 
ELKNÜ TRÜ kom iteega läbi viima 
kongressim aterjalide tundmise kon
kurssi üliõpilaste hulgas.

Teadustöös oodatakse rahvam a
janduslikult eriti tähtsate teadusli
ke probleemide lahendam ist k iiren
datud tähtaegadega, kümnenda v iis 
aastaku teadustöö plaanide edukat 
lõpuleviimist, üliõpilaste veelg i u la 
tuslikum at kaasatõm bam ist uuri
mistööle. Tehakse ettevalm istusi 
teadustöö paremaks seostam iseks 
XI v iisaastaku  ülesannete lahenda
m isega.

Ehitus- ja  m ajandustegevuses ko- 
hustuti täitm a kapitaal- ja  jooksva 
remondi p laanid 25. detsembriks, 
vähendades sealjuures kap itaa lre
mondi tööde omahinda 3,4 protsen
di võrra. Tähtis ülesanne on ig a ti 
kaasa aidata uue raam atukogu k ä i
kulaskm isele. TRÜ kollektiivi kut
suti üles tä iendavalt kokku hoidma 
elektrienergiat 50 000 kWt ulatuses.

Ühiselamutes elavate üliõpilaste 
peremehetunde ja  elam iskultuuri 
parandam isel peeti vaja likuks o rga
niseerida ühiselamute- ja  tubadeva- 
helist so tsialistlikku võistlust.

Ü leülikooliliste ja  ka teaduskon
dade kohustuste n ing täiendavate 
meetmete hu lgas on olulisel kohal 
sõprus- ja  koostöösidemete arenda
mine. Nii otsustati sõlmida TRÜ 
koostööleping V alga rajooniga. 
ELKNÜ TRÜ komiteel seisab ees 
sõpruse ja  koostöölepingu sõlmimi
ne ELKNÜ Hiiumaa Rajoonikomi
teega.

TRÜ nõukogu ja  EKP TRÜ komi
tee kutsusid üles ühiskondlikke or
ganisatsioone, dekanaate ja  teisi 
allüksusi, kogu õppejõudude, teenis
tu jate ja  üliõpilaskollektiivi saavu 
tam a veelgi paremaid tulemusi 
spetsialistide ettevalm istam ise kõi
kides valdkondades, et anda oma
poolne panus NLKP XXVI kong
ressi vääriliseks tähistam iseks.

LEMBIT KIIK

Aunimetusi

GUNNAR KARU,
Eesti NSV teeneline õpetaja.

Geoloogiakateeder 
sai 160-aastaseks

Teaduskou verents 
Tartu ajaloost 

aulas
Tartu linn ja  Tartu ülikool on 

a ja s t aega kuulunud lahutam atu lt 
ühte. Seepärast on täiesti loomulik 
ja  ootuspärane, et ülikooli kollek
tiiv  võtab aktiivselt osa oma kodu
linna juubeli tähistam isest. Ühe 
kaalukam a üritusena toimub EKP 
Tartu Linnakomitee ja  Tartu R iik
liku Ülikooli ühiselt organiseeritud 
teaduslik konverents, mis on pühen
datud Tartu linna esmamainim ise 
950. aastapäevale . Konverents toi
mub ülikooli au las teisipäeval, 
21. oktoobril a lgu sega  kell 16.15. 
A jaloo kateedrite õppejõud tutvus
tavad linna avalikkusele ja  ülikoo
lile  uuemaid seisukohti, m illeni on 
jõutud nii kodulinna vanema kui 
uuema ajaloo uurim isel.

Kokku esitatakse 5 ettekannet. 
Dotsent V. Trummal rääg ib  Tartu 
kui asustatud keskuse kujunem i
sest. Professor S. Vahtre ettekande 
teemaks on Tartu esmamainimine 
Vana-Vene kroonikates. Professor 
H. P iirim äe analüüsib neid põhjusi, 

amis aitasid  Tartul XVII sa jand il ku- 
jjuneda ülikoolilinnaks. Dotsent 
(Linda Eringson käsitleb revolutsi
o o n ilis t  liikum ist Emajõelinnas 
imöödunud sajand i lõpul ja  käesole- 
Sva sajand i a lguses n ing dotsent 
IH. Palam ets annab ülevaate nõu- 
Jkoguliku taastam istöö algusest Tar
itu s 1944. aasta  h ilissügisel.
I _ Kõik ajaloohuvilised — nii õppe- 
jjõud, teenistujad kui üliõpilased — 
jon teretulnud. Ei maksa karta ka 
Isuuremat ajakulu, sest korraldajad 
3on silm as pidanud, et konverents 
Stoimub töö- ja  õppepäeva lõpul, 
S iin g  püüavad seepärast mahtuda 
jkahe astronoomilise tunni raam i- 
Idesse.

I NSV Liidu ajaloo
: kateeder

M öödunud lau p äev  oli ülikooM geo
loogide pere le p id u lik . 16. septem bril 
160 a a s ta t  t a g a s i k in n ita ti to lla se sse  
filo soo fiateaduskon da loodud loodus
tead u se  j a  m inera lo og ia  õppetooli n ing  
kab ineti esim eseks õpoejõuks professor 
M oritz von E ngelhard t. Seda tu leb  lu 
g ed a  geo lo o g ilis te  d is ts ip liin id e  sü ste 
m aa tilise  õpetam ise a lg u se k s  Tartu  ü li
koolis j a  se lle s t  a ja s t  a lg ab  ka p raeg u 
se geo loog ia  kateed ri a ja lu g u . Täht
päeva  puhul to im uski 11. oktoobril Va
nem uise tän av a  õppehoone rin gaud ito o 
r ium is ak tu s .

Kutsutud külaliste  seas olid k a 
teedri endised õppejõud ja  vabarii
g i geo loogiliste asutuste esindajad. 
M õistagi võtsid aktusest osa bio- 
loogia-geograafiateaduskonna nõu
kogu liikmed n ing praegused geo- 
loogiatudengid.

Aktuse avas dekaan dots. A. 
Loog, kes heitis põgusa p ilgu ka
teedri ajaloole n ing peatus pikemalt 
kateedri tulevikuperspektiividel. Ta 
tänas kateedri nimel endisi õppe
jõude, kellele geoloogia osakonna
I lennu esindajad dotsendid E. Lõo

kene ja  A. Oraspõld andsid roose. 
(Fotol näeme lilli vastu võtmas 
prof. Karl O rvikut). M eenutati ka 
viim ase 10 aasta  välte l m analasse 
varisenud kolleege ja  v ilistlas i. 
Seejärel pidas kateedrijuhataja et
tekande paleontoloogia õpetamise 
a lgusest Tartu ülikoolis, mis on 
seotud eradotsent E. Eichwaldi 
(töötas ülikoolis 1821—1823) ja  
eradotsent H. Asmussi (oli õppe
jõuks 1835—59, aastast 1857 pro
fessor) õppe- ja  teadusliku tööga. 
Järgneva lt esitas kauaaegne ka
teedrijuhataja, ENSV TA akadee
mik K. Orviku oma m älestusi geo
loogia osakonna organiseerim isest 
TRÜ-s 1944/45. õppeaastal. Lõpuks 
esines ettekandega põlevkivide ja  
karbonaatsete kivim ite uurim isest 
d ifraktom eetria n ing m atem aatilis
te m eetoditega TRÜ vanemteadur 
K. U tsal.

Kateedrit tervitasid  aastapäeva 
puhul v ilistlased  ENSV TA Geoloo
g ia Instituudi direktor D. Kaljo ja

ENSV MN Geoloogia V alitsuse 
ase juhata ja  E. Lugus. Teaduskonna 
poolt tõid tervitusi bioloogia osa
konna juhata ja  prof. H. Trass ja 
geograafid  dotsendid M. Vabar 
n ing L.-P. Kullus.

EDUARD SAKI foto
P ärast aktust sõideti Tartu k a l

m istuile, kus m älestati endisi õppe
jõude ja  v ilistlas i. A astapäeva tä 
histam ine lõppes koosviibim isega 
ülikooli vanas kohvikus.

Prof. ARVO RÕÕMUSOKS

Arstide 
päevalt

Läinudreedesel arstiteaduskonna 
eria lapäeval pidas aktusel akadee
m ilise loengu tervishoium inister 
prof. VÄINO RÄTSEP (parem al). 
Ta andis kätte auk irjad  professo
reile AKIVO LENZNERILE ja  AR
VO TIKULE, dotsentidele LAUR 
KARULE ja  LIIVIA LUTSULE, 
laborijuhata ja le  ARTUR LINNULE, 
assistentidele LEONID VAINERI- 
LE ja  LUULE TANNINGULE, ü li
õpilastele MARGUS VIIGIMAALE, 
INDREK MIIDLALE, ERVIN VIL- 
SONILE ja  LAURI GUSTAVSO- 
NILE.

Rektori käskkiri
Arstiteaduskonna päeva puhul 

pälvisid eeskujuliku töö eest k iitu
se kateedrijuhatajad  professorid 
LEMBIT TÄHEPÕLD ja  ADO 
TRUUPÕLD, prodekaan dotsent 
ARVED JENTS, dotsendid REGI-

ULP, vanemlaborant DAISY 
PALM, vanem preparaatorid ENDLA 
KIIS ja  ELFRIEDE AMBO, labo
rant MAIE PIIROJA n ing insener 
AULI ÕUE; ÜMPI-st teadussekre
tär LARISSA UUSKÜLA, laboriju- 
hatajad  AILI-TIIU KENGSEPP ja  
REIN TEESALU, vanemteadurid 
MALL TÜRI, URVE NOORMA ja 
MART SAARMA, nooremteadurid 
AILI TÄHEPÕLD, SVETLANA 
VIHLJAJEVA, ANDRES METS
PALU ja  TATJANA TRUUPÕLD.

NA KASKMETS ja  VIRVE KASK, tendid HELLE LEESIK, ELMAR 
vanem õpetaja MAI MASER, assis- ARAK, VELLO PERT, SULEV

Pildil leiad tuntud inimesi, tunnustatud arste nagu professorid Jüri 
Saarm a, Leo Päi, Kadri Gross ja  teisi. Seegi tunnistab arstide päeva 
populaarsust. EDUARD SAKI fotod
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(Jä rgn eb .)

Helve Kaburil on Juubel
— nõnda lubavad tema kohta öel
da perekonnakirjad just eelseisval 
pühapäeval. Seda juub ilari teab ja  
tunneb hästi peaaegu kogu ülikooli 
pere. «P eaaegu» on öeldud esm akur
suslaste pärast, kellele siinkohal 
täpsustame, et Helve Kabur on meie 
alma mater ' i  tänaseid tippjuhte — 
ta on TRÜ suurim a ühiskondliku 
organisatsiooni, am etiühingukomi
tee esinaine. J a  just selle tähtsa ja  
ülim alt tarviliku asutuse poole 
pöörduvad meie suure pere liikmed 
igapäevase elu üpris rohkete n ing 
erinevate m uredega. Ametiühingu- 
töö tuhandesiilu list põldu on ü li
koolis Helve Kaburi käe a ll h ari
tud nüüd juba enam kui poolteist 
aastaküm m et, tema töö algusest 
komitees saab ag a  p arasjagu  täis 
kakskümmend aastat. Arhiivitoimi- 
kuteks köidetud konverentside n ing 
koosolekute protokollid kinnitavad, 
et seda tööd on tehtud hästi n ing 
hoolikalt.

«Kust see laps need laulud võt
tis?» Kuidas sa i tasase m aa tüd
ruklapsest auväärse kõrgkooli suu
rima ühingu suunasead ja? Kesk
konda väidetakse neis asjus süüdi 
olevat. Küllap vist. Kuid veelgi roh
kem peab ehk enesel kaasas olema. 
Juubelijao aastate  eest Tapa linnas 
sündinud, sealses keskkoolis 1949. 
aasta l küpsustunnistuse saanud ja  
1954. aasta l TRÜ lõpetanud eesti 
filoloog Helve Kaburist on teada, 
et paljude tema tänaste hinnaliste 
panuste külvid said tehtud juba 
lapse-, kooli- n ing tudengipõlves. 
Nii seisab juub ilari tänase spordi- 
hobi tag a  soliidne kogemus kesk- 
ja  ü likooliaastatest. Sellest hobist

on aga ülikoolirahvale kena kasu 
kasvanud, juub ilarile  endale teada
gi. Nii kesk- kui ülikoolis sa i v äs i
matult osaletud taidluskollektiiv ide 
töös: koorides, orkestrites, ansam b
lites, rahvatantsurühm ades, näite
ringides. Ka sellest kogemusest on 
tõusnud tulu ülikooli taidluskuns- 
tile ja  selle v ilje le jatele , eriti aga 
klubi suurtele kollektiividele, kelle 
«heaks hald jaks» on juub ilar juba 
palju aasta id  olnud.

Teadagi pole need ainsad näited. 
Kõiki, kellel juub ilariga ametiühin- 
gutöös tegem ist olnud, on paelunud 
esinaise ammendamatu energia, 
töökus ja  tööarmastus, oskus näha 
üldist ja  üksikut, harukordne jä r je 
kindlus, sügav  kohusetunne, tahe 
ja  võime kõikjal ise kaasa lüüa, oma 
osavotuga teisi sütitada. T unnista
gem — viim astel aastate l pole meie

kollektiivi elus möödunud ühtki üle- 
ülikoolilist ettevõtmist ilma esinaise 
aktiivse osata, olgu siis ju tt VTK 
normide täitm isest, spordi- ja  suu- 
sapäevadest, m atkadest jms. S iin 
kohal meenutagem, et juub ilar on 
ülikooli tuntumaid reisimehi, kelle 
teed viinud Nõukogudemaa p a lju 
desse paikadesse ja  korduvalt ka 
tema piiride taha. Ta on agaram aid  
K ääriku-entusiaste, trimmijooksu ja  
paljude teiste põnevate a lgatuste  
väsim atu osaline.

Kõik need omadused, harjumused, 
hobid, vaated ja  hoiakud, mis suu
re kollektiivi juhile v äg ag i ta rv ili
kud on, põimuvad juub ilaris oma
algatuse , kriitilise  meele ja  suurte 
kogem ustega. A ga viim aste ku ju 
nemises on oma kindel osa olnud 
kaasalööm isel nii TRÜ-siseses kui 
-välises ühiskondlikus tegevuses. 
Kõike seda on aidanud kujundada 
töö TRÜ parteikomitee liikmena, 
am etiühinguorganisatsiooni vaba
riikliku komitee ja  selle presiidiumi 
liikmena, Eesti NSV Ametiühingute 
Nõukogu liikmena jm. Neist oma
dustest on osa saanud kogu o rga
nisatsioon nii selles töös, mis teh
tud komitee tuntud pika musta 
laua taga , ent ka selles, mis m ärk
sa proosalisem ja  toimub üh isela
mutes, klubis, spordibaasides, aud i
tooriumides. Neist on võitnud kogu 
ülikooli pere.

Niisugused on hinnangud, mis an 
takse juub ilari senistele töödele ja 
ettevõtmistele n ing mis rohkete õn
nitluste seltsis on k irja  pandud pro- 
tokollivälises otsuses, m ille ringkü
sitluse korras on esinaise teadm ata 
vastu võtnud.

TRÜ ametiühingukomitee

Tubli on!
V aevalt on viim ase v iieteistküm 

ne aasta  jooksul meie ülikoolis ju 
risti kvalifikatsiooni omandanute 
hulgas kedagi, keda see tunnustav 
a ju lgu stav  repliik ei paneks nae- 

"atama ja  meenutama oma õpetajat 
dotsent HERBERT LINDMÄED. 
Sam as on õigusteaduskonna üliõpi- 
astele üldtuntud seegi, et Herbert 

Lindmäe õpetatavas krim inalistikas 
kellegi tubliks tunnistam ine nõuab 
keskmisest tunduvalt enam pingu
tusi: omades ise suuri uurijatöö ko
gemusi, ei hinda dotsent Lindmäe 
paraku siisk i mitte niivõrd Sherlock 
Holmes’i deduktiivset meetodit, ku i
võrd (eriti tü tarlaste  poolt) vaeva
ga kogutavaid teadm isi k rim inalis
tika tehnikast, uurim istaktikast, ük
sikute kuriteoliikide kohtueelse uuri
mise metoodikast. Ü liõpilaste tead
misi aitab dotsent H. Lindmäel õ ig 
lase lt hinnata krim inallstikaeksper- 
dina töötamise päevil juurdunud 
eriline täpsus. Erinevalt oma mitte

vähem kuulsast ee lkäijast Sherlock 
Holmes’ist ei suitseta Herbert L ind

mäe piipu ega ole kunagi tegele
nud poksiga, küll aga  mängib ta 
võimaluse korral m eelsasti võrk
palli.

Kahetsemata oma kunagist v a li
kut, on Herbert Lindmäe seisukohal, 
et enesekordamise vältim iseks võiks 
võimaluse korral elada teise elu 
maamehena: eemal arg isest rutust, 
looduse keskel.

Kui arvestada seda, et lisaks v ä
ga suurele õppekoormusele on dot
sent Herbert Lindmäe olnud tea
duslike publikatsioonide ilm utam i
selt pidevalt teaduskonnas esimeste 
hulgas, seda, et käsil on doktori
dissertatsioon ja  seda, et 20. ok
toobril saab Herbert Lindmäe alles 
viiekümneseks, ei jää  kolleegidel ja 
ü liõp ilastel õigusteaduskonnast üle 
muud, kui soovida ta lle  õnne ja  
öelda:

«Tubli on!»

Kolleegid
õigusteaduskonnast

Rahvakontroll sügissemestril
TRÜ rahvakontrolligrupi laienda

tud koosolekul aru tati meie ü lesan
deid sügissem estril. Ettekande pi
das ülikooli rahvakontrolligrupi 
esimees prof. Heiki Müür. K innitati 
ülikooli rahvakontrolligrupi 1980/81. 
õ.-a. I poole tööplaan.

P laan i jä rg i tuleb meie rahva
kontrolligrupi õppe- ja  teadustöö 
sektoril ( ju hata ja  prof. R. Looga) 
koos teaduskondade jt. ülikooli a l l
asutuste gruppidega kontrollida 
töödistsipliini õppejõudude ja  tee
n istu jate hu lgas; m ajandussektoril 
(juh. K. T a lja ) koos allasutuste 
gruppidega jä tka ta  kontrolli kütuse 
ja energ iaressursside4 kasutam ise 
üle n ing koos teadusraam atukogu 
grup iga (juh. J. Raid) kontrollida 
uue hoone ehitam ist.

Teadusraam atukogu rahvakontrol- 
ligrupp kontrollis suvel põhjalikult 
uue m aja ehitam ist n ing avastas

seal puudusi, m illest üksikasja liselt 
informeeriti ka asjaom aseid instan t
se.

Septembrikuus kontrollis ülikooli 
rahvakontrolligrupp sügistalv iseks 
kütteperioodiks valm istum ist.

San itaar- ja  olmesektor (juh. 
dots. J . P ärnat) pöörab sel sem est
ril peatähelepanu olmetingimuste 
kontrollim isele ühiselamutes.

A lates käesolevast sem estrist võ
tab san itaar- ja  olmesektori juha
ta ja  ülikooli rahvakontrolligrupi 
esindajana osa ka TRÜ d ists ip li
naarkom isjoni tööst.

Tervete eluviiside komisjoni tööst 
võtab ülikooli rahvakontrolligrupi 
esindajana osa selle esimehe ase 
tä itja . Komisjon tegeleb põhiliselt 
alkoholi kuritarv itam ise vastase 
võitlusega.

A prillis moodustati uus, töö- ja  
keskkonnakaitse sektor (juh. dots.

A. L ind). See sektor.kontrollib koos 
keemiaosakonna rahvakontrolligru- 
p iga (esimees dots. T. Ilomets) 
sügissem estril töökaitse olukorda 
keemiahoones.

Et gruppides on palju uusi liik 
meid, peab praegustes tööplaanides 
olema kü lla ltk i oluline koht kont- 
ro llia laste  teadmiste taseme tõstm i
sel n ing teaduskondade jt. a lla su 
tuste gruppide töö suunam isel. Nen
de küsim ustega tuleb tegelda eel
kõige ülikooli rahvakontrolligrupi 
bürool (esimees prof. H. M üür) ja  
organisatsioon ilise töö sektoril (juh. 
H. K ärtner). Sellele sektorile on 
pandud ka vastutus rahvakontrolli- 
grupi töö avalikustam ise eest.

HARRI KÄRTNER,
TRÜ rahvakontrolligrupi esimehe 

ase tä itja

EKP TRÜ komitees
ф  13. oktoobri istung il andsid in

formatsiooni ülikooli rahvam aleva 
tööst komandör A. Otstavel ja  s taa 
bi ülem N. Sevtšuk.

Sügissem estril a lustasid  ülikooli 
rahvam alevlased tööd oktoobris. S e 
ni on see kulgenud rahuldavalt. 
P alju  aega  kulub siisk i vanade do
kumentide kordategem iseks ja  uute 
vorm istam iseks. Se llega  peaksid 
teaduskonnad ise tegelem a. Rahva
maleva töösse tuleks rohkem lü lita 
da nooremate kursuste üliõpilasi.

Ühtse poliitpäeva korraldam i
sest ülikoolis kõneles parteikomitee 
asesekretär dots. L. Kiik. Kolma- 
oäevastel poliitpäevadel on ülikoo- 
'i rahva’e esinenud vabariig i juh ti
vad töötajad, sam uti lektorid

M oskvast. Rohkem tuleks esinema 
kutsuda linna ja ülikooli juhte. Et 
poliitpäevi saab edukalt ka teadus
kondades korraldada, selle näitena 
võib tuua õigusteaduskonda. Neil 
on selleks ja  muudeks ühisteks aru- 
pidamisteks nädalas sisse viidud 
üks ühine vaba aeg.

©  Poliitharidusvõrgu tööleraken
dam isest 1980/81. õppeaastaks rää 
kis I. Koppel.

ф  K innitati a ja lehe «TRÜ» se
mestri tööplaan.

Venia legendi
23. oktoobril kl. 14 toimub kerge- 

jõustikum ajas kergejõustikukateed- 
ri dotsendi kt. pedagoogikakandi

daat ANTS NURMEKIVI v en ia  l e 
g e n d i  loeng teemal «Treeningu va
hendite kasutam ise sõlmprobleeme 
vastupidavuse arendam isel».

ATKO VIRU,
kehakultuuriteaduskonna dekaan

Oli 
malevakonverents
Möödunud reedel peeti maha 

EÜE 6. Tartu konverents. Kokku 
said m alevajuhid ja  umbes 80—85 
m alevlast. Et südamele kogune- 
nust suu puhtaks rääkida.

Hakatuseks vaadati 1970. aasta l 
EÜE-st tehtud film i «M is oli, on ja  
jääb». S iis tuli konverentsi sisuline 
ja  sõnaline osa.

Lähemalt saab malevakonverent- 
sil rääg itu st lugeda järgm isest le
hest. HELVE KUIV



Kolmteist praktikapäeva Setumaal
K ui Jakob Hurdal 1901. aasta l 

«Setukeste lau lud» juba trü
kiks viim istlem ise järku olid 

jõudnud, palus ta  a jak irjanduse 
kaudu veel «ärksam aid vendi ja  
õdesid» saa ta  lisa. Ühe inimese 
jõud suure töö jaoks on m õistagi 
kasin . Laulude järel ütleb ta endal 
teoksil olevat «Eesti vanasõnad» 
trükki anda, selleks k irjutanud ta 
juba 50 000 teksti kogudest v ä lja . 
«Setukeste lau lud» ilmusid, vana
sõnad jä id  teiste teha, sest surm 
kriipsutas kavatsused läbi.

1956. aasta l tehti eesti k irjanduse 
ja  rahvaluule kateedris otsuseks see 
rahvaloom ingust rikkana säilinud 
m aanurk — Setum aa — süstem aa
tilise lt läbi töötada, järgukaupa on 
seda siiam aani tehtudki. V äärtuslik  
mitmekesine ainestik on sealt tilk 
haaval korjunud kateedri kogu
desse.

Setum aa on läänemeresoomlaste 
asustusa la  omapärane ja  rikas m aa
nurk, m illele võrdset pole enam lei
da, n ing pakub huvi teiste leg i rah
vastele. See kohustab meid seda in
tensiivsem ale tegevusele. Aga ka 
kohapealne rahvas ise on silm a
paistvalt aktiviseerunud, nagu näi
tavad Värska leelopäevad, m illest 
tänavune seostus bareljeefi a se ta 
m isega Anne Vabarna hauale. Iga
üks, kes siin tööd on teinud, jääd 
vustab k indlasti oma nime eesti 
rahvakultuuri uurim ise ajaloosse.

Augustikuise kahenädalase tööga 
aitasid  need kümme hoolsat esime
se kursuse üliõpilast j& le üht va l
get laiku kustutada; on arvata , et 
tehtud töö teg ija id  endidki rikas
tas. M ille poolest, sellest k irju ta 
vad nad juba ise. Töö eest kõige 
.suurema tänu ütlevad tulemuste 
kasutajad .

EDUARD LAUGASTE

*

E simestel sügispäevadel on üp
ris sobilik ja  mõnus meenu
tada möödunud suve. Kolm

teist päeva sellest suvest, 10.—22. 
-august, võivad aga  kaheteistküm 
ne inimese m älus mõneti kattuda. 
Nimelt viibisid praeguse teise kur
suse rahvaluule eriharu üliõpilased 
koos juhendajate vanemlaborant 
Paul Hagu ja  V k. üliõpilase Eha 
Tammoga Setum aal välipraktikal.

Esimese nädala eesm ärgiks oli 
tutvuda setu m urdega ja  omandada 
kogemusi iseseisvaks laulude-juttu- 
de kogumiseks. Seetõttu o lig i esime
sel nädalal meil kõigil ühine elu
koht: Petseri rajoon, Sabelina küla 
V assili ja  Anne Petserm ägede talu. 
Teise nädala alguseks olime jõud
nud nii kaugele, et võisime jagun e
da kolmeks grupiks, kes hakkasid

kogumistööd tegem a Sabelina, 
Trõnne ja  Kosselka külades.

M uljed on erinevates külades 
töötanutel m uidugi mõneti erine
vad, sest teised olid olud ja  täpselt 
ühesugune polnud ka suhtumine 
meisse. Eriti soojade sõnadega 
meenutame aga  V assili ja  Anne 
Petserm ägesid Sabelina külast n ing 
M aarja Pähnapuud Kosselka kü
last, sest nemad suhtusid meisse ja  
meie töösse eriti osavõtlikult.

Ekspeditsiooni tulemuseks oli ca 
4 tundi lindistusi n ing 225 lehekül
ge m aterjale k ä s ik ir ja s .'L iig it i: re
g ivärsse — 116, uuemat laulu —
4, lastelau le — 5, surnuitke — 9, 
tšaštuškasid  — 3, m uinasjutte — 
13, muistendeid — 8, pajatusi —
6, naljandeid — 2, uskumusi ja  
kombeid — 40, mõistatusi ja  v an a
sõnu — 16, etnograafilisi andmeid
— 2, p illilugusid  — 2 ühikut. Kok
ku teeb see 226 ühikut rahvaluu le
list m aterja li.

M eile kui kogumistöös a lg a ja te 
le pakkusid huvi m uidugi kõik rah- 
valuuležanrid , eriti ag a  setude elu- 
olustik, uskumused, kombed ja  eht
sad reg ivärsilised  rahvalaulud. Et 
me veel ei osanud hästi eristada 
o lulist ebaolulisest, kogusime kõik
võimalikku m aterjali. Ent see, fron
taalne kogumistöö, meie ülesandeks 
oligi.

Kuni praktikani oli meil etteku
jutus, et kõige haruldasem  liik  on 
surnuitkud. Kohapeal kogesime aga , 
et setu rahvalaulikud on nõus ka 
seda, meie arvates v äga  intiim set 
loomingut, meile üpris m eelsasti 
esitam a. Itke kuulates köitis eriti 
see hingestatus, m illega neid ette 
kanti. Laulik lausa elas läbi seda, 
mida sõnadega väljendas.

P raktika andis meile inform at
siooni sellest, mida peaks ehk tead 

ma iga  haritud inimene. Nimelt 
veendusime, et setudest rahvalau
likud on eesti vana lau lutrad itsioo
ni ja  tavade jä tka jad . Nägime, et 
setud on jätnud omaks võtmata 
palju kaasaegsetest m ugavustest, 
k aasa ja  eluviisidest ja  tänu sellele 
säilitanud põlist soome-ugri päran
dit tänapäevani. Kogesime ka se
da, et täiesti vale on halvustav 
suhtumine setudesse, mida siiski 
sisem aal mõne kitsa s ilm aring iga  
inimese juures ette tuleb. Nägime, 
et sealsed elanikud on väga sü 
damlikud, osavõtlikud, kü la lis lah 
ked. M uljeid sai palju , tõepoolest 
niivõrd, et «jovva-i kyikõ ar kynõl- 
da’ . . . »

Järgneva lt mõned killukesed rah- 
valuulepraktika a rg i- ja  pühapäe
vadest SETUMAAL.

HELVE

Oks toredam atest Setumaa-päe- 
vadest oli 16. august, mil 
toimus Värska leelopäev. 

Juba hommikul v ara  asusime tee
le. Autokastis Petserisse, sealt bus
s ig a  edasi n ing juba kell 12 olime 
Värskas.

Kella 14-ks kogunes rahvas V ärs
ka surnuaiale, kus avati hauasam 
mas Setu ühele andekam ale lau li
kule Anne Vabarnale. Paul Lehes
tik meenutas tema elukäiku, tema 
ande eredust ja  rikkust. Kate langes 
ja  meie ees oli lauluem a nägu, rätik  
raam im as mõtlikku ilmet, otsekui 
oleks oodata uue laulu sündi. Ja  
lau l sündis — mitte küll enam An
ne suust, vaid tema pärandi kand
ja te lt , kodukandi leelokoorilt.

Lilled, lilled. Rongkäik V ärskast 
peoplatsile. Ning seejärel a lg as  
kontsert.

«Lau l lä ts ’ läbi Setomaa 
hõpõhelme h e lin ä l. . . , »  

kõlas leelokooride ühine avalau l. 
Ikka uued ja  uued laulud. Üha 
enam saim e kinnitust laulupärandi 
rikkuse ja  isegi kaasaegsuse kohta. 
H uvilisi oli koos üle Eesti.

T atjana O jametsa lõõtspilliloole 
nõudis rahvas ap lausiga lisa. V äga 
hästi võeti vastu külaliskollektiiv id 
T allinnast ja  Tartust, V algast, Võ
rust ja  Petserist, rahvapillim ängi- 
ja te  lood ja  rahvatan tsijate  tantsu- 
kaared.

Setu laulutraditsioon ei kao — 
ikka leidub noori, kellele see esiva
nemate kunst südamelähedane on. 
Eks kinnita seda seegi, et noori
maks leelotajaks esinenute hulgas 
oli 19-aastane Riina Oruperv M e
remäe koorist.

Lõputantsus helisesid hõbehel- 
med ja  sõled n ing meie ei jõudnud 
ära imetleda rahvariiete ilu.

T agasisõiduks mahutasime end 
«meie koori» (Sabelina) bussi. 
Häid lambaid mahub palju ühte 
lau ta , ütleb vanasõna. Buss sa i küll 
tihedalt tä is , kuid ometi leidus 
tantsuruum igi. Rõõm kordaläinud 
peost andis kõigile hoogu, buss ka
ja s  lau lust. Olime üllatunud, kui 
hästi ka kõige tänapäevasem ad tee
mad ja  sündmused end leeloks 
vormida lasevad. Imetlesime M aria 
Pähnapuu sõnaseadm isoskust ja  
improvisatsioonivõimet:

«Näie, näie, mis v iil näie — 
k u T a tõ llõ  k o s m o n a u tõ ,
Jurikõ ist G agarin ita.
Ju ril nutt’ o li’ numrhõrdõga,
Juril o lli kukro kruvvõga, 
selle tekk’ tiid tä taivahe . . . »

Eks jutt olnud leelokoori ta lv isest 
M oskvas-käigust ja  seal kuuldust- 
nähtust:
«Leningraadih  olli v iil leelotamah, 
Moskvah, k u l lV , olli kul’atamah . . .
Oo taad  õnnõ M oskvata — 
jovva-i kyikõ ar kynõlda, 
arm as, kyikõ austõ llat»
J a  eks sedasam a või öelda ka rah 
variiete, leelo tajate ja  leelo, kogu 
leelopäeva kohta: jovva-i kyikõ ar 
kynõlda!

INNA

Üks päev kulus meil selleks, et 
tutvuda iidse Irboska kindlu
sega. M uljeid jagab  HEILY:

Sumps, sumps, sumps — astusid 
kumme ja lap aari mõõda soist hei- 
nam aarada. Pehme kastem ärg ro
hi kõditas mõnusasti ja la ta ldu  ja  
tu letas kangesti meelde üht ammust 
päeva maal vanaem a juures. Sam 
musime vaikides. Küllap üsna m it
med meist olid oma mõtetes sam uti 
kuskil lapsepõlves — vanaem a, hei
namaa ja  muu lihtsa, kuid kauni 
juures, m i3  kogu eluks meelde 
jääb.

See päev oli tervenisti juetkui 
loodud meenutusteks, sest mida 
muud kui ikka minevikku (kuigi 
m uidugi hoopis-hoopis kaugem at) 
tu letas meelde see Irboska kind- 
luski, m ille paeseid n ing krobelisi 
müüre alles mõne a ja  eest olime 
näinud.

Irboskast edasi Mõla järve poole 
m atkates tegim e puhkepeatuse Go- 
rodištšes, vanal linnuseasemel, kus 
kaevasid arheoloogid — jä lleg i 
kohtumine muistse n ing sa lap ära 
sega. Künka tipult, väikese kabeli 
juurest, kuhu puhkama istusime,

avanes imekaunis vaade ümbrusele.
Jõudnud lõpuks Mõla järve juu r

de, sumasime suurim a mõnuga se l
le soojas vees. K aldalt kuuldus: 

Mõla järveh lämmi vesi, 
sää l ma ummi koibi mõsi.

Seegi oli peaaegu ts itaa t ühest rah 
valau lust ja  tõstis oma ajakohasu
sega meie tuju kohe mitu pügalat 
kõrgemale.

Tore oli ka see, et Mõla kiriku 
restaureerijad lubasid meid lahkelt 
kirikusse vanu ikoone vaatam a. Ki
rik oli küll remondikolu täis, kuid 
sjsendas siisk i m ingi seletam atu 
jõuga ka meisse oma pühalikkuse 
oreooli — niivõrd palju  oli suutnud 
tundmatu m aalikuhstnik panna neis
se m aalidesse-ikoonidesse ühtaegu 
aukartust sisendavat kõledust kui 
ka vaatam a sundivat detailsust, 
puhtust.

Sumps, sumps, lirtsti, sumps — 
sellised olid minu mõtted sellel 
meenutuste päeval, kui sammusime 
juba mööda häm arduvat soist met- 
saheinam aad tagas i kodu poole.

*

Jõudsime vana lauliku poole, 
kuid seal tabas meid ebaõnn
— laulik  polnud enam k in

del oma m älule ja  ta ei laulnud 
meile. Teist eidekest me ei leidnud
ki kodunt. Järgm ine lau lik  oli nõus 
laulm a, ag a  seekord ütles m agne
tofon üles. Tuli v ä lja  otsida paber 
ja  p liiats. Kavatsesime teha mem
mest foto, kuid ka p ild iaparaat pol
nud oma ülesannete kõrgusel. Lõ
puks siiski leidsime Trõnne külast 
ühe jutumehe. Andre Lõokene oli 
mõnus vanataat, muhe naeratus 
näol, silm ad pildumas sõbralikke 
sädemeid. Aga taad i krõbe ja  ju- 
tum aias teinepool ei lasknud n a l
ja lt  Andre-taadil suud 'paotada. Lõ
puks ta rääk is, üks silm  küsivalt 
oma «kü lje luu l», teine meil, mõned 
sõdurilood. Uks keerdküsimus kõlas 
nii:

«Lätsi ütskõrd müüdä tiid, vasta  
tu ll’ park’ poissa. Ma ütli: «Tere, 
sada m iist!» «Olõ-i meid sada m iist! 
V iil ni p a ll’o, ku meid om, v iil

«H ellero» liikmed Mikk Sarv ja  Paul Hagu setu leelo tajate keskel.
ELMAR RÜÜTLI fotod

M eisse ja  meie töösse suhtuti 
mitmeti. Olgu selle näiteks 
kaks äärm uslikku juhtumit. 

ф  Terve päev sadas. O lgugi v ih
mane, oli see meie Sabelinas v iib i
mise eelviimane päev, n ing se llepä
rast olime võtnud endale pühaks 
kohuseks käia ära Küppar Ode juu
res. Se lgus, et Ode on väga ju tu 
kas naisterahvas ja  nii ta rääkisk i 
oma M oskvas-käigu muljeid juba 
pool tundi (leelokoor oli talvel 
Moskvas esinem as käinud), enne 
kui meil õnnestus suud paotada, et 
küsida, kas ka mõni laul pole v a 
hepeal meenunud. Laulnud mõne 
laulu, sattus Ode jä lle  jutuhoogu 
n ing tema monoloogil ei tulnud ega 
tulnud lõppu, ehkki tal oli meie tu l
les pesupesemine pooleli jäänud ja  
nüüd oli õhtu juba käes. Koju 
vantsides arutasim e, kuivõrd v a ja 
lik oleks «Rahvaluule väliprak tikas» 
veel üks peatükk — nimelt selle 
kohta, kuidas uurija jaoks vähem 
väärt vestlus v iisakalt lõpetada.

ф  Üks eideke, kellelt läksime 
lau le-jutte pärim a, põikles esia lgu  
kõrvale: «T iiä-i ma m idäg i!» , lõ
puks aga  ütles meile oma suhtu
mise se lge lt v ä lja : «M uidu sõim a
te küll: kuradi setudl, aga  nüüd tu 
lete laule ja  jutte tahtm a!» õnneks 
oli see siisk i ainuke nii jä rsu lt e ita 
va suhtumise juhtum, kuigi vahete
vahel kohtasime kangekaelset v a s 
tust: «T iiä-i ma m idägi.»

KARIN

poolõ võrra, sis v iil veerändi võrra 
ja  sa esi ka mano, sis saa  meid 
sada.» P a ll’o mehi o li’?»

. Üks üle küla meistrimees käis 
meie õnnetut makki parandam as jä  
meie rõõmuks rääk is detaile kü la
elust. Kui ta ära läks, oli makk 
kahjuks endiselt katki, kuid lisan 
dunud oli uut informatsiooni. Eriti 
häm m astas uudis, et küla endises 
koolim ajas elavad mustlased, kes 
kasvatavad k lassis põrsast.

RAILI ja  MERIKE ,
*

See Paul Haavaoksa luuletus oli 
trükitud leelopäeva kavalehele.

*
Kuula , kuis ra h va s  loob  v i i s e  ja  > 

vä r s s e ,
k ingib nii k odu se  koe!
L eelo  o n  vana.

Kuid ikka v e e l  värske, 
ah ju le i vanü  soe .

T emas on  m e t t  ( 
j a  para ja l t  p i ima  — 

s ä d e lu s t  täh ted es t ,  k u u s t . . .
Leelo  on  ikka v e e l

kö itev  ja  p r i ima  7  '
S etum aa  sõ sa ra  suu s t !

Leelo  o n  vana.
Kuid Pa lum aa p inna s t  

ta juur i  e i  r eb ida  saa:  
võ luks n e e d  v i is id  

kui e n e s e  r inna st  
h õ n g u v  ja  h e l i s e v  maa!

TPANElTÄHELE

AUTOKURSUSTE
II grupp alustab tööd 20. oktoob
ril kl. 16.15 Gagarini 1 ruumis 203 
(II korrus).

LASTELE

29. oktoobril keti 16.30 alustab  
tervishoiutöötajate m aja väikeses

saa lis  tööd TRU töötajate laste Reedel, 24. oktoobril kl. 19.30
laulu- ja  tantsuring. Ootame endi- RAT «Vanem uise» kontserdisaalis
si ja  uusi liikmeid. esm akursuslaste b a l l .

KLUBI ÜRITUSED Pääsmed palutakse osta v ä lja
kursusevanem atel 21.—-23. oktoob-

Reedel, 17. oktoobril kl. 19 Le- r i| k!> ю —12 ja  kl. 14—18 TRÜ
ningradi mnt. 27 kohvikus DISKO, klubi kantseleist (Tähe tn. 3 ).

Pühapäeval, !9 . oktoobril kl. 20
Nooruse tn. 9 saa lis  TANTSU- K iirustage, sest pääsm ete arv on
DISKO. piiratud.

UUSI TRÜKISEID
Ученые записки Тартуского госу

дарственного университета. Выпуск 522. 
Проблемы когнитивной психологии. Тру
ды  по психологии VIII. Тарту 1980, 172 
с., 500 экз ., 1 руб. 40 коп.

Ученые записки Тартуского государ 
ственного университета. Выпуск 523. 
Изучение лекарственного растительного 
сы рья и ф армацевтических препаратов. 
Труды по медицине XIV. Тарту 1980, 
156 с., 350 экз. 1 руб 10 коп.



TRÜ NOUKOGUS
0  õppeaasta esimest TRÜ nõukogu ja  parteikomitee ühist koosole

kut juhatas õppeprorektor prof. Uno Palm. Ta andis koosoleku algul 
prof. Leo Schotterile üleliidulise leiutajate ja ratsionaliseerijate päeva 
puhuse aukirja meie kõrg- ja keskerihariduse ministeeriumilt. Sama au
kirjaga autasustati ka vanemõpetajat Toomas Tennot. Aktiivse leiu- 
tus- ja ratsionaliseerimistegevuse eest sai tervishoiuministeeriumi ja  
KKEH Ministeeriumi aukirja dots. Liivia Luts.

NSVL Kõrgemast Atestatsioonikomisjonist saabunud dotsendi ates
taadi said kätte ajalookandidaat Siina Lepik ja  vanemteaduri atestaadi 
meditsiinikandidaat Margareete-Helge Otter. Atestaadid on tulnud ka 
Ivar Aroldile, Peeter Tulvistele, Ernst-Karl Kõole, Lea Praksile, Mare 
Linnule, Uno Leisnerile, Matt Mägile, Koidu Uustalule, Tiiu Vihalem
male ja Aili-Tiiu Kengsepale.

ф Ülikooli konkursikomisjoni valiti selleks õppeaastaks professorid 
Karl-Samuel Rebane, Ain-Elmar Kaasik, Ülo Lumiste, Raimund Hagel
berg ja Ivan Volkov.

ф Uue harulaboratooriumi, Tartu arengu uurimise laboratooriumi 
loomise ettepaneku tegi teadusprorektori ase tä itja  füüsika-m atem aatika- 
kandidaat Tõnu Kollo. Tartu kompleksset arengut on ennemgi uuritud. 
Geograafid on uurinud territo riaalset planeerim ist, arvutuskeskus 
tegelnud tartlaste  elam isp innavajaduste v ä lja se lg itam isega , m ajandus
teadlased juhtim isküsim ustega. Senise k illustatud tegevuse asemel 
saaks laboratoorium is koordineeritult planeerida Tartu m ajandus- ja  
kultuurielu proportsionaalset arengut. Labori teaduslikuks juhenda
jak s soovitas nõukogu teadusprorektori, m ajandusteaduste doktori 
prof. Herbert M etsa.

ф  Meie kollektiivi täiendavatest kohustustest ja  ürituste plaanist 
NLKP XXVI kongressi vääriliseks tähistamiseks kõneles parteikomitee 
asesekretär dots. Lembit Kiik (vt. 1. lk.). Selles küsimuses võeti vastu 
üksikasja lik  otsus. Sõna võtnud prof. J . Kalits pakkus v ä lja  ühise a ja  
tervele ülikoolile (näiteks kolm apäeviti kl. 14—16-ni) ühiskondlik-polii- 
tilise  tegevuse tarv is. P raegu tuleb poliitpäeva puhul loeng lih tsalt 
ära  jä tta . Tunniplaanis võiks selle jaoks olla aga  ettenähtud aeg. Et
tepanekut toetas ka õppeprorektor, kes ütles, et seda tuleks arvestada 
järgm ise semestri tunnip laani koostamisel.

ф Läinud semestri õppe- ja  kasvatustöö kokkuvõtted esitas õppe
prorektor Uno Palm (lähem al a ja l sellest a jalehes lähem alt). Pikema 
mõttevahetuse põhjustas vähene ühiselamukohtade arv. Eriti terav on 
see probleem arstiteaduskonnas. Ühiselamukohtade arv pole suurene
nud, sam uti mitte auditoorne pind. Hoopis vähenenud, sest enam ei 
tohi üle m ajutada n ing auditooriumiruume on läinud muuks tarbeks. 
Seda rängem ini tuleb teaduskondadel endil suhtuda ühiskorra rikku- 
ja isse , suuremaid süüdlasi karistada ühiselamukohast ilm ajätm isega. 
Sõna võtsid professorid L. A llikmets, R. Looga, H. Müür, halduspro
rektor A. Otstavel.

ф Doktoriväitekirjade õigeaegsest lõpetamisest andis ülevaate aspi- 
rantuuriosakonna juhataja Salme Laar.

Seni on vanem teaduri kohtadele väitek irja  lõpetamiseks üle viidud 
õppejõududest täh ta jaks toime tulnud ainult kaks kolmandikku. M it
mesugustel põhjustel on ü le jäänu il see mõneks a jaks edasi lükkunud. 
Seitsm est doktoriväitekirja k irju ta jast lõpeb täh taeg  tänavu nelja l. 
Aastas on võim alik vanem teaduri kohale v iia  doktoritöö tegem iseks 
10 õppejõudu. Kõik teaduskonnad ei ole seda võim alust ära kasu ta
nud. K innitati vastav  abinõude p laan.

ф  Kinnitati ka TRÜ nõukogu semestri tööplaan.
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S ü g i s ü l la tu s e  m e i e  l e t i l e  tõi 
c cL o om in gu »  R aamatukogu» n um 
b er  33, kus A. Ehin la s eb  a ja v i i t e  
p e e r g u d e l  lõk endama lüüa. S e l l e s t  
kõne leb  ka pealkiri. Nüüd a g a  ül- 
t a tu s e la m u s e  juu rde .  Nimelt o n  e e l 
m a in i tud  n o o r p o e e t  e n d  v a r em a lt  
e e lk õ i g e  ju s t  p o e e d in a  nä idanud. Ja  
m it t e  ainult. Tema jamps ikü llane  
n o o ru s lu u l e  e i  su u tn u d  m in g e i d  e l a 
m u s i  e s i l e  kutsuda. Kui, s i i s  para- 
noilis i . Nüüd a g a  võ ib  õ e lda , e t  l in 
nuk es e  jau r  o n  jau ra tud  ja  Ehin on  
t e in ud  samm u. N ing tulebki suu r  
ab su rd i s t  m e i e  e t t e  u u es  kuues  
(h a l l i s ) ,  p e a l e g i  v e e l  eb aab su rd is t -  
likus, ja  tekitab e lam u s e .  Kui. S eda  
er it i  k io sk öör id e le , kel le  l e t i  e e s  ja  
t a g a  n o õ r eh in i s t id  p e e r g u d e l e  lausa  
tu l e  o t sa  panid . S ed a  süm b o o l s e l t .

R e t s e n s e e r i v a l t  o lek s a g a  m õn in 
g a i d  m a in im i s v a a d u s i .  Esiteks o li  
rõ õm u s ta v  t õ d ed a  s ü g a v a t  r ea l i t e e -  
ditaju . Eht mater ialis t likku, tahaks 
öe lda . S am a s  r õ õm u s ta s  m i tm e t e  
ju h t i v a t e  k u l tu u r i t e g e la s t e  e ra e lu  
t o om in e  ka la i em a t e  k la ss id e  (kuld
n e  keskklass) e t t e .  Raamat annab  
tä i e  t õ e g a  ka tunn is tu s t  s e l l e s t ,  e t  
UFO-sid siiski p o l e  o l em a s !  S ea l-  
kohas o n  Ehin to on u d  ka naud ita 
va  uud isk ee l end i  « u fo la n e» v a s ta n 
d ina  e e ln e n u d  «hum ano id i l e». Kum 
ba a g a  si iski e e l i s ta da ?  K ind la s t i  
e i  kumbag i, s e s t  n e id  ju  p o l e  o l e 
m a s !  S am as o n  Ehin lä i tnud tiku

iniana
ja  pannud  tu le  o t sa  k õ ik su gu s t e l e  
m üst i f ik a ts io on id e l e ,  para- ja  m eta -  
näh tu s t e l e ,  m is  üm b r i t s e v a s  i lmas  
m eid  siiski üm b r i t s em a  kipuvad. 
S e e  peaks o l em a  ü ld tunnusta ta v .  
Ainukese e b a m e e l d i v u s e  jä tab  v is t  
kogumiku kaanepilt , m is  tundub ko
hati s in in e .  Ent l o o d e t a v a s t i  saab  
s e l l e s tk i  v e e l  läh im as tu lev ikus  
t ipptrükkalite ja  Ehini en d a  t u g e v a  
k osm ee t ikaharra s tu se  abil üle.

Ü ldmuljena tähe ldaks ü m b e r sü n 
di: lõpuks si iski v e e n d u n u na  om a  
v a ra s em a  luu l e  ( j a  s e d a  s õn a  e i  s o 
biks s i in  siiski-siiski m i t t e  kasu ta 
d a )  ebalikkuses o n  Ehin s ü g a v a s t  
l u m ev ä l ja s t  vi imaks om e t i  a s tu nud  
kindla le m aa le  n in g  ed a s ta b  nüüd  
l u g e ja sk on n a l e  om a p ä ra s e  p ih t im u 
se ,  a n d e s tu s  pa lv e .  Ehini m e e l s u s e s  
o n  sünd inud  üm b er sünd ,  m is  v a s 
tab täielikult  o o ta ja sk onna  o o t u s 
tele. Minevik o l g u  o lem a ta . Nüüd 
jääb  v a id  lo o ta ,  e t  Ehin ka om a  n i
m e  muudaks ja  s i i s  i>õib e e s t i  kir
ja n du s  s i ira l t  r õ õm u s ta d a  uu e  K o i 
du la  sü n n i  üle .

Aitäh au to r i l e  t o r e d a  raamatu  
e e s t !  J ä ä m e  o o ta m a  uusi  l u g em i s -  
ehmatus i .

K ir ja n du s sõ p rad e  k ir jandus
r i n g i  *H ülj es» li ikmeskonna  

n im e l  E. AHIN

SPORT * UUDIS
*  ELKNÜ 60. a a s ta p ä e v a le  pühenda

tud  teate jooks toim ub 29. oktoobril kell 
16. S ta rt on ja la k ä i ja t e  s i l la  ju u res , 
f in iš  raek o ja  p la ts il.  V õistkonnas on 
8 jo o k sja t (5 m eest ja  3 n a is t ) . Võist
kondade reg is tre e r im ise  v iim ane täh t
a e g  on 24. oktoobril. Lähem at teavet 
saab  spord ik lub ist. V õistkonna võib v äb  
j ä  j jä iii ia  ig a  teaduskond. Teatejook
su st osavõtt läheb a rve sse  ü likooli 
sp ord iko nkursil.

*  «E d a s i»  k a r ik a tu rn lir il n a is te  korv
p a ll is  jä i  TRÜ naiskond n e ljan d ak s . 
V õitis R iia  TTT.

Pisut ühest 
suunistusest

L ä k s !  Kolmapäeval a lu stas ü li
kooli spartak iaad  Ropka raud tee jaa
ma juurest oma pikka teed läbi a a s 
ta. Peeti esimene ala — orienteeru
mine.

Et a s jast igakü lgset ja  põhjalikku 
pilti saada, otsustasim e loo k ir ju ta 
misel toetuda emotsioonile, kom
m entaarile ja  numbrile. Saim e kaks 
lugu. M is sest kõigest ag a  v ä lja  
tuli, anname lugeda allpool.

*

Kuulutused kutsuvad orienteeru
ma. Kolleegid üliõpilased ka. No 
mis siis muud kui minek. Teadete
tahvlilt loen v ä lja , et olevat kuus 
kilomeetrit kuue kontrollpunktiga. 
Tühine asi, leian. Tunnike looduses, 
meeldiv puhkusi

«Ikarus» puistab päris priske 
seltskonna Ropka raudteejaam ast 
edasi metsa vahele. On kena ko
hake. Suurt metsa silm a ei hakka, 
mõned tukad on, aga  hõredad pais
tavad needki. S iit-sea lt ilmub eel
miste vahetuste rahvast, mõned üp
ris porised. V ist kuhugi sisse kuk
kunud.

Ilusa värv ilise  kaard iga , mis 
stard is pihku pistetakse, ei oska mi
dag i peale hakata. Keegi mööda
mineja osutab kätte praeguse asu
koha, seletab ühtlasi, et mets on 
kaard il rohelist värvi. Keeran en
nast ja  kaarti nii ja  teisiti, lõpuks 
avaldan grup ikaaslastele arvam ust. 
Ütlevad, et ei ole õige. Igaks ju 
huks lähen järele.

Tee on pagana m ärg. Oled kas 
põlvini sees või lased liugu. Teised 
keeravad metsa, vaidlen , kuid jä r g 
nen. Kiiremad kaovad silm apiirilt. 
Kuidas saab siin üleüldse joosta? 
M itte m ingit teerada, keegi sell on 
kõvasti hagu teinud ja  hoolikalt

metsa la ia li pildunud. Hüplen ja  
ronin, sam as vaatan  ette ja  kõrvale, 
et mõni oksaraag  vastu nägu ei 
sähvaks.

Seekord eksisin. Leiam egi kont
rollpunkti sealt, kuhu teised osuta
sid. Tembeldame osalejakaard id , 
oma topograafilise annan targem a
tele. Kohe kergem jä tkata . Vähe
m alt ei küsi keegi teed.

Teise punktiga pole raskusi. Oi
ge rada satub justkui ise ja lg e  a lla . 
Vastutulevad neiud kinnitavad: on 
jah seal. P aistabki juba kaugelt 
kätte, kuidas kirjud kogud templite 
ka lla l püsivad. Ühineme.

Edasi hakkab vist kergem aks m i
nema. H ing ei ole enam kurgus, 
ja lad  liiguvad sundim atagi. H igi 
tilgub  nagu saunalaval, ent see käib 
päris as ja  juurde. A inult veidi mu
relikuks teeb, kui paari punkti 
kauaks otsima jääm e. Eesmärk pole 
ju  mõni rekord, vaid viim ane buss. 
J a  see on hoopis tõsisem asi.

Vahepeal on heinamaa või lagen 
dik või m idagi taolist. Siin  saab s il
gata , kuid just nüüd tekivad lahk
arvamused kaard i suhtes. Uuritakse 
järele  ja  läheb tempokalt edasi. 
Taas porine tee, veel porisem met
sasiht. Nüüd ilusti varbad krõnksu, 
et pool numbrit suuremad jalanõud 
mudasse ei jääks. Komistan palju 
kordi, vannun kogu hingest, astun 
korraks pahkluuni vette.

Üle hulga a ja  silm an ümbritsevat. 
Hakkab hämarduma, on tüüpiline 
sügisene mets. M aa on peaaegu 
ühtlase lehevaiba all, õhus tu ttavat 
seenelõhna. Pähe tükib n a ljakas 
mõte seenekorjam isest. T ühjagi, kui 
v a ja , torman üle kivipuravike, et 
aga  otsem saaks.

Lausa lõpu eel vist eksime ära. 
San t lugu küll: kuus templit ke
nasti paberil, hakkavad niiskuse

käes juba la ia li minema, aga  ta g a 
siteed ei leia. Oh, valehäire ! M et
sast v ä lja  saam e just finiši vastas. 
Varem lõpetanud võistkonnakaasla- 
ne juba viipab eemalt ja  nõuab lõ- 
puspurti. Teemegi.

Kulub õige tubli lõõtsutam isaeg,. 
enne kui ennast taas  tä ieliku lt ta 
jun. Mõistus ja  organism  hakkavad 
jä lle  m ittesportlaslikult tööle, ehkki 
on eriline tunne. Justkui m idagi 
suurt ja  m eeldivat ära teinud (või 
üle elanud?). A ga üks soov on kõi
g il k ind lasti: pärast väikest puh
kust ei teeks v iga  janu kustutada. 
Otsivad pilgud ümberringi. Leitak
se, et kuum tee fin išis oleks inim 
lik küll. Ilm nagun ii ei hellita, h i
g ist keha eriti.

Soov sooviks, lõpuks vajub kur
natud seltskond naaberm aja hoovi 
ja  poollagunenud kaevust võetakse, 
mis võtta annab. Võetakse külma 
vett. Üpris loomulik, et koos vee, 
okaste ja  muu prahiga ronib ämb
rist kerre külmapoiss. Bussini on 
kakskümmend m in u tit . . .

Keegi nupukam avastab : mingem 
bussile vastu ! Kõik, keda silm  
ümbruskonnast leiab, asuvad teele. 
Oleme p ara ja lt puhanud, ja lad  se i
savad k ind lalt a ll, aga  kohutavalt 
külm on. Tunnen, kuidas riided ae
gamööda keha külge kuivavad, ühe 
nohu arvan siit kaasa v iivat t in g i
mata.

Oige varsti vurab vastu meie 
«Ikarus». Rõõmsad hääled, käevii- 
ped, võtame teeserva, valm is peale 
astuma. Bussijuht ilm selt meid n ä
hes ei rõõmusta. Buss ei peatu m it
te. Kaobki n iisam uti pimedusse, 
ükskõikselt, hoolimatult. Ütleme 
kõik, mida arvame. Arvame ühte
moodi.

M aantee servas ootame. Kell 
seitse peab buss tag as i sõitma, vee
rand kaheksa paiku ta veel ei tule. 
Nördimus, külm ja  väsim us. Kuni 
linnalähibuss meid Tartusse viib. 
Oh ei, me ei pahanda kaua. Nagu 
peakski nii olema. Tudeng paistab 
olevat kü lla ltk i vähenõudlik . . .  või 
hoopis harjunud?

Sõidame koju.

INDREK LINDSALU

Paberile jäävad arvud
(Kommentaari asemel)

Kas võistlus õnnestus? Ülikooli 
suusaspordi kateedri dotsent, tun
tud orienteeruja, Eesti NSV teene
line sporditegelane Arne Kivistik: 
«Võib küll öelda, et õnnestus. Osa
võtjaid oli vähem tulnud kui eel
mistel aastate l, aga  põhjused pole 
end kaugele peitnud. Äsja lõpeta
sid paljud tudengid töö m ajand i
tes, ka seda õiget spordihoogu po
le veel sisse saadud.

Üle kahe aasta  oli võistlus jä l le 
gi Ropka raudteejaam a lähedal. Siin  
oli m aastik veel enam-vähem kuiv ja  
sobis võistlusteks päris hästi. Ilm gi 
sattus nagu valitud  — päev oli 
kuiv, vahel paistis päikegi. Vihma

hakkas sadam a alles siis, kui võist
lus läbi.

Sihivõrk kaard il pidi ka päris a l
g a ja ile  üsna arusaadav  olema. Et 
see nii oli, näitasid  orienteeruma 
tulnud ise. P aljude võistle jate a jad  
lubasid neile VTK normi täitm ise 
k irja  panna.

Korraldus oli ladus. Eesotsas se i
sid Tiit Tali ja  Ruth V ähejaus, pea- 
kohtunikuna tegutses K- Lainemäe. 
Neid ab istasid  orienteerumissekt- 
siooni liikmed.»

Ebakõlad? «H alvasti oli, et võ ist
le ja id  fin išis kuum jook ei oodanud. 
Sügisene ilm on ikkagi külmavõitu. 
Selle apsu võib küll o rgan isaato ri
te tähelepanem atuse arvele k ir ju ta 
da. Bussid käisid päris korralikult.

M is puutub sellesse viim asesse, siis 
buss tuli küll päris õigel a ja l, aga  
jä i s iis metsa eksinud orienteeru
ja id  ootama. Peakohtunikul tuli eks
le jate  ja  nende m ahajäänud as jad e
ga  tegelda südaööni.»

Nüüd a rvu d . N aisi k ä is  võ istlem as 
154, mehi 159. See teeb kokku 313 o sa 
v õ tja t . Enne veel ku i tu lem used  k ir ja  
panen, n iip a lju , et ruum inap puse tõttu 
ei a v a ld a  me s iin  tä ie lik ku  võistkond- 
likku  p a rem u s jä r je s tu s t . S e lle  võ la  ta- 
sum e jä rg m ise s  num bris. S iis  toome 
ära  ka n ii m eeste ku i n a is te  10 p are
m at.

N a i s e d :  1. Ruth V äh e jau s  (KKT 
II) 34.16; 2. M erike Annus (a rs t it .)  
51:49; 3. Ü lle S av io ts  (bio-geo) 52:45;

M e h e d :  1. T iit T ali (KKT II) 
33.10; 2. V eljo  Kokk (m atem aatik a t.) 
35.45; 3. Leho H aldna (m atem aatik a t.)

V õ i s t k o n n a d :  1. b io-geo 354 p.;
2. m a jan d u st. 153 p.; 3. m atem aatik at. 
114 p.; 4. õ igu st. 106 p.; 5. filo loo gia t. 
92 p.; 6 . - 7 .  a rs tit . ja  KKT II 79 p.

RAIVO LOTT

*  Peeti TRÜ sfig isk ro ss . K uigi puu 
duvad  ■ veel esim este  k u rsu ste  tu lem u
sed, saab  õelda, e t o savõtt o li m ass i
lin e . O savõ tja id  on kokku loetud 1441.

*  Toimus ülikooli tö ö ta ja te  spordi
p äev . T äideti VTK norm e. Võistkond
lik u lt  oli parim  keem iateaduskond . S i l
m a p a ists id  m eestest Rein Lepik (m ate
m aa tik a ) , . Peeter Torop (f ilo lo o g ia ). 
Umar Koppel (keem ia ), E lm ar V asar 
( a r s t i ) .  N aistest M aarik a  M arg i (kee
m ia ) , Kai Kiis (ad m in .), V ilve Num
m ert (keem ia ), H ilja  Iher (fü ü s ik a ) . 
E sile tu leb  tõ sta  keem ikute, m atem aati
kute ja  adm in istra tsioon i spord iorgan i- 
saa to re id  V ilve Numm ertit, Helki P isu 
kest ja  Inge P au sk a t.

tagasi 
Bulgaariast...

Sellel süg isel on meie üliõpilas- 
sportlased aina kü las käinud. A l
les h ilju ti olid kergejõustiklased ja  
meeskorvpallurid Soomes võistle
mas, nüüd saabusid naiskorvpallu- 
rid võ istlusreisilt B u lgaariast ja  
sõudjad Leedust.

Korvpallineidude B ulgaaria-re i- 
sist rääk is meie korrespondendile 
naiskonna treener Ilmar Kullam: 
«Enne kui piiri ületasim e, veetsime 
kaks päeva Kišinjovis. Seal p idasi
me kohaliku naiskonnaga 3 tree- 
n ingm ängu. Edasi viis tee 'läb i Ru
meenia. Seal oli äpardus — buss 
läks katki. Seetõttu me ei jõudnudki 
õigeks a jak s m ängudele Varnasse. 
Nii juhtuski, et pidasime B u lg aa 
rias vaid  ühe m ängu — Sofias «Lo-

kornotiiviga». See naiskond on B ul
gaar ia  m eistrivõistlustel ikka pare
mate seas olnud. M ängu võitsime 
meie 59:47 (27:20). Olime reisil mõ
nevõrra nooremas rivistuses kui ta 
valiselt. Naiskonnas m ängisid Anne 
Hinnobert, Ingrid P isarev, lv i Tae
la, M are Laur, S irje  Kikas, Eve 
Lust, Inna Saad , R ita Zarian, Riin 
Gross, P iret Tuvi ja  S irje  Sooväli. 
M ängu kvaliteedi kohta suurt m i
dag i ei ütle. Tunda andis, et olime 
tükk aega harjutanud välisväljaku - 
tel.

Nädal aega viibisim e Prim orskis 
rahvusvahelises noortelaagris. Võt
sime osa ka välkturn iirist. Turniiri 
koosseis oli huvitav — 7 meeskon
da ja  meie naiskond. Ometi võ itsi
me esikoha. Pidasim e maha ka ühe 
ja lgp a llim atsi.

..... sõudjad 
Leedust

Septembrikuu viim ase n äda lava
hetuse veetsid meie ülikooli sõud- 
jad" Leedumaal. Võõrustajateks olid 
V ilniuse RÜ sõudjad. Esmakordselt 
kohtuti 1956. aasta l. Seitsmeküm
nendail aasta il olid sõpruskohtumi
sed 7 aasta t varjusurm as, uuesti 
võeti mõõtu möödunud aasta l Ema
jõel. Nüüd sõitsime kü lla meie.

V iln iusse jõudsime õhtul. Leedu 
sõudjad kostitasid meid õhtusöögi
ga , m ille olid ise valm istanud. Ko

duks sai meile üks kolmest v a s tv a l
minud 16-korruselisest ühiselam ust 
uues üliõp ilaslinnakus V ilniuse 
äärem ail. Võistlema sõitsime Tra- 
kai järvele , m ille ääres asub VRÜ 
sõudjate v illa  (vana talum aja, mis 
pansionaadi moodi sisse seatud). 
Järve l on ülikooli oma võistlusrada.

Võistlustest. Kui kõik meie 23 
sõudjat olid ülikooli esindusdressi- 
des, siis konkurentide se lja s  võis 
näha ka Leedu koondise vormi. 
Meil tu li loovutada 3 esikohta — 
naiste 2-lisel ja  4-lisel n ing meeste 
8-lisel paadil-. Ü lekaalukalt võitis 
meie naiste 8-line (M. M orrisson, 
M. Saks, K. Vernik, A. Freimuth,, 
V. Alt, H. P raak li, O. Rozina, 
A. Kask, roolis S. K orjunina). К з 
ühelisel (O iga Rozina), kahelisel 
(Andres Redi — Nikolai Švedko) 
ja  nelja lise l (A. Teemant, U. Hein, 
E. Pehk, K. Tammeorg, roolis
H. Lemberg) edestati leedulasi 
veenvalt. Arne Graumanni võit ühe
lisel oli aga  napp — vaid 0,2 se
kundit. Võit kuulus meie ülikoolile 
5:3 (eelm isel aasta l 6 :2 ). Võitjate- 
le anti un ikaalsed sav ist m edalid.

MARI JÄRVELAID 
__________ OLIVER TOLL

Avaidame kaastunnet Ants 
Johansonile

vanaema 
surma puhul.
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Astusime NLICP XXVI kongressi õppeaastasse
Täie hoo on saanud alanud 

1960/81. õppeaasta — NLKP XXVI 
kongressi aasta . Möödunud õppe
aasta  põhitulemused on kateedrites 
ja  teaduskondades analüüsitud n ing 
uued ülesanded püstitatud. M issu
guste saavutustega õppe-kasvatus- 
töös a s tu s , ülikooli kollektiiv käes
olevasse õppeaastasse? M issugused 
on eelseisva tööaasta peamised 
ülesanded, m ille täitm isele peame 
pühendama kogu oma jõu? N iisugu
ne pilguheit on seda vajalikum ; et 
alanud õppeaastaga lõpetame X 
v iisaastaku  ja  alustam e XI v iisa a s 
takuga.
_X v iisaastaku l oli meie kollektiivi 

töö pearõhk pandud spetsialistide 
ettevalm istam ise kvaliteedi süs- 
teem ikindlale täiustam isele. Selle 
eesm ärgi täitm iseks kavandatud 
p laan i elluviim ine jätkus lõppenud 
1979/80. õppeaastal ja  saab  ka 
käesoleva õppeaasta sisuks. NLKP 
XXV kongressi otsused ja  NLKP 
Keskkomitee pleenumite m aterja lid , 
L. Brežnevi tööd olid kogu möödu
nud õppeaasta õppe-kasvatustõö 
planeerim ise ja  teostam ise program- 
m ilisteks alusdokumentideks, m ille 
sügav  tundmaõppimine oli kogu 
õppeprotsessi lahutam atuks koostis
osaks. See töö toimus nii ühiskon
nateaduste kui ka eriainete õpeta
mise, üliõpilaste ühiskondlik-poliiti- 
lise praktika, pedagoogilise ja  me
netluspraktika kaudu.

1980. aasta  oli ühtlasi Moskva 
XXII suveolümpiam ängude aasta . 
O lümpiamänge teenindava persona
li ettevalm istam isse oli haaratud ka 
ülikooli kollektiiv ja  see töö toimus 
p laan ipärase lt kogu eelm ise õppe
aasta . Peaaegu ig a  v iies msie ü li
õpilane oli seotud vastava tä ienda
va õppetööga. Põhiraskust kandsid 
sea ljuures filoloogiaüliõpilased. 
01ümpia-80 T allinna purjeregatil 
osales pool tuhat ü liõpilast ja  õppe
jõudu. Hea meel on m ärkida, et 
meie pingutused õppetöö ümberkor
raldam isel o liim piaalaseks etteval
m istuseks kandsid head v ilja . Meie 
giid id , tõlgid ja  teised oLümpiaabi- 
lised töötasid eeskujulikult. Tänan 
kõiki õppejõude ja  üliõpilasi seoses 
olüm piam ängudega meie ette sea
tud tõsiste ülesannete eduka tä it 
mise eest.

1979/80. õppeaasta kujunes ü li
koolis üldjoontes kordaläinuks, õp- 
pe-kasvatustöö põhinäitajad võib 
lugeda rahuldavaks. Me mitte a i
nult ei kindlustanud viim aste a as
tate  edu õppe-kasvatusprotsessi 
kvan titatiivsete ja- kvalitatiivsete 
n ä ita ja te  ühtlustam isel, vaid mõ
nevõrra ka parandasim e neid. Ke

vadsem estri õppeedukus oli 91,0% 
(1978/79. õ.-a. kevadel 90,8% ). 
S tatistilin e  aruanne 4-nk andis 
edukuseks 90,3% möödunud õppe
aasta  90,2% vastu .

Ü liõpilaste teadm iste k v a l i -  
t e e d i p a r a m e e t r i d  näitavad, 
et ainult «v äga  headele» õppivaid 
üliõpilasi on meil 11,1%. Ainult 
«väga  headele» hinnetele õppivate 
üliõpilaste arvu poolest sammuvad 
meil esirinnas õigusteaduskond 
(15,4% ) ja  ajalooteaduskond 
(13,7% ). Hinnetele «hea» ja  «v äga  
hea» õppivate ü liõpilaste osakaal 
oli 40,4%. Seega oli TRÜ-s 1979/80. 
õppeaastal hinnetele «v äga  hea» ja  
«hea» õppivaid üliõpilasi 51,5%, 
mis on 1,0% kõrgem eelmise õppe
aasta  vastavast n ä ita jast. Endiselt 
kuulume teadm iste kvaliteed inäita
ja te  poolest v abariig i, a g a  ka kogu 
meie m aa kõrgkoolide esirinda. 
See on rõõmustav ja  lõppevat kva- 
liteed iv iisaastakut igatt v ääriv  tule
mus. Meie poolt ettevalm istatava 
spetsia listi taseme tõstmine jääb  ka 
eesseisval õppeaastal keskseks ü les
andeks, m ille täitm iseks on meil 
rohkesti võim alusi. Ü likooli lõpe
tanu peab olema oma er ia la  sü ga 
va lt tundev, oma kutsetöösse ja  ko- 
danikukohustustesse vastu tustund li
kult suhtuv ideelis-po liitiliselt küps 
noor inimene.

Nende ü liõpilaste osa, kes kõrvuti 
heade hinnetega said ka rahu lda
vaid, on tunduvalt vähenenud, 
moodustades 36,8% eelm ise õppe
aasta  40,1% vastu . Ainult rahu lda
vatele õppis meil 1,9% üliõpilastest. 
Suurim  on see n ä ita ja  füüsika-kee- 
m iateaduskonnas — 4,2%. Õ igus
teaduskonnas ainult rahuldavatele 
hinnetele õppinud üliõpilasi kevad
semestril polnud.

Endiselt suur on a r v e s t u s -  
v õ l g a d e g a  eksam isessioonile 
lubatud üliõpilaste protsent, mis — 
tõsi küll — vähenes 0,6% võrra ja  
on 8,2%, ag a  siisk i 343 arvestus- 
võ lg last. Võrreldes eelneva õppe
aasta  kevadise eksam isessiooniga 
on arvestusvõ lg laste osa tunduvalt 
suutnud vähendada filoloogia-, õi
gus- ja  m ajandusteaduskond, kuid 
ajaloo- ja  m atem aatikateaduskonnas 
see n ä ita ja  isegi suurenes. Eriti 
suur on arvestusvõ lg laste osa m a
tem aatikateaduskonnas — 19,8% ja  
kehakultuuriteaduskonnas — 18,5%. 
Selline äärm iselt suur arvestusvol- 
gadega eksam isessioonile lubatud 
ü liõpilaste arv pole m idagi muud 
kui nõrga õppedistsipliini ja  eba
rütm ilise töö tulemus. Endiselt peab 
jääm a meie tähelepanu keskpunkti 
kõikide ü liõpilaste eeskujuliku õp-

on im&iafc

JURISTID PIDASID 
KONVERENTSI

Läinud reedel kogunesid ju ristid  
ja  teised huvitatud meie Kõrg- .ja 
K eskeriharidusm inisteerium i, ü li
kooli n ing TA m ajandusinstituudi 
õigussektori korraldatud konverent
s ile  au lasse. K ülalisi oli tulnud mu-

t'a ltk i: M oskvast, V iln iusest ja  
J i ia s t .  Kahel päeval kõneldi r iig i
õ iguslikel teemadel seoses NSV L ii
du ja  liiduvabariik ide uute põhi
seadustega.

ASUTATI ORIENTA
LISTIDE ÜLELIIDU

LINE ASSOTSIAT
SIOON

9.—10. oktoobrini toimus Mosk
vas NSVL TA O rientalistikainstl- 
tuudi töötajate , vabariik like orienta-

listikakeskuste esindajate  n ing 
o rien ta listikaa lase teadusliku uuri
mistöö koordineerimise teadusliku 
nõukogu liikmete nõupidamine.
Otsustati asutada O rientalistide 
Ü leliiduline Assotsiatsioon, võeti 
vastu ja  kinnitati assotsiatsiooni 
põhikiri, v a liti organisatsiooni pre
siidium  ja  revisjonikomisjon. Assot
siatsiooni filiaa lid  otsustati es ia lgu  
luua Bakuus, Jerevanis, Tbilisis, Le
n ingrad is, Dušanbes ja  Taškendis.

V aadati läbi o rien ta listikaa lase 
teadusliku uurimistöö senise koordi- 
neerim isplaani täitm ise põhilised tu
lemused aastate l 1976—1980 ja  
m äärati k indlaks se llea lase  uurim is
töö peasuunad aastateks 1981 —
1985. TRÜ-st osales nõupidamisel 
nende ridade k irju ta ja .

PENT NURMEKUND

TARTULE JA 
HANS KRUUSILE

pühendatud kodu-uurim ispäevale 
tuldi kolm apäeval TA kodu-uurim ise 
komisjoni ja  ülikooli kutsel. Kodu- 
uurim uslikust tööst seoses linna es
mam ainim ise 950. aastapäevaga kõ
neles J . Linnus. Ü likooli teemat

Professor UNO PALM, 
õppeprorektor

pedistsipliini ja  süstem aatilise töö
tam ise tagam ine kogu semestri v ä l
tel. Selle  eesm ärgi saavutam ine on 
õppe-kasvatustöö tulemuste parane
mise üks kõige peamisi reserve.

Kevadisel eksam isessioonil saavu 
tati t e a d u s k o n n i t i  järgm isi 
tulemusi (eelm ise õ.-a. vastava  pe
rioodiga võrreldes):
1. A jab o t. — Dl.8% ( + 2,5%).
2. A rstit. — 92,5% (+ 0,9% ).
3. B io lo og ia -geo graaf ia t.

-  92,3% (-1 ,7 % ) .
4. F ilo loog ia t. — 88,3% (—2,2% ).
5. F üüsika-keem iat. — 86,0% ( + 1,0%).
6. K ehaku ltuurit. — 95,3% ( + 0,8% ).
7. M a jan d u st. — 92,7% ( + 0,7% ).
8. M atem aatik at. — 86,8% (—0,5% ).
9. õ ig u s t . — 92,7% (—0.9% ).

Nagu nendest andmetest ilmneb, 
paranes õppeedukus kõige enam 
ajalooteaduskonnas, suurim langus 
oli filoloogiateaduskonnas. Teadus
kondade edukus on viim astel õppe
aastate l ühtlustunud. Kui 1977/78. 
õppeaastal oli edukuse erinevus tea 
duskonniti 14,3%, siis möödunud 
aasta l 9,3%. Endiselt püsib m adal 
edukus füüsika-keem ia- ja  m atem aa
tikateaduskonnas. Suur õppe-kasva- 
tustöö tulem uste halvenemine filo
loogiateaduskonnas oli osaliselt 
põhjustatud dekanaadi o rgan iseeri
va ja  suunava osa nõrgenemisest 
õppe-kasvatustõö juhtim isel. Teine 
tegur oli kahtlem ata olümpiamän
gudeks ettevalm istum isega seotud 
tõsine lisakoormus ja  lühendatud 
õppesemester.

K u r s u s t e  k a u p a  on endi
selt m adalaim  edukus II ja  III kur
susel. Rahutuks teeb nende kursus
te töötulemuste lig i kaheprotsendi
line halvenemine 1978/79. õppeaas
tag a  võrreldes. Kõik teaduskonnad 
ja  kateedrid peavad oma spetsiifi
kat arvestades sügava lt analüüsim a 
raskusi nimetatud kursuste töös ja  
leidma abinõud tulemuste paranda
miseks.

Prantsuse filoloogia eria la , mis 
koosnes küll vaid II kursusest, s a a 
vutas 100% -lise õppeedukuse juba 
teist aasta t iärjest. 100%-line õppe
edukus oli 37 kursusel, mis on viie 
kursuse võrra suurem eelneva õp
peaasta vastavast arvust. Ülikooli 
paremate õppe-kasvatustöö tulem us
tega eria laks oli ka vene õppekeele
ga rahanduse ja  krediidi e ria la  — 
98,9%.

M a d a l a i m a  õ p p e e d u k u 
s e g a  e r i a l a d e k s  olid möödu
nud õppeaastal vene filoloogia 
edukusega 80,0% ja  kolmandat

aasta t jä r jes t eesti õppekeelega 
füüsika — 80,9%. Õppetöö tulem us
te halvenemise tendentsid ilmnesid 
vene filoloogia e ria la l juba varem, 
kuid teaduskonna juhtkond pole 
täie tõsidusega suhtunud töösse 
selle e ria la  nooremate kursustega, 
eriti II kursusega, kus oli kevadel 
ü ikoo li m adalaim  edukus — 
56,2%. Loodan, et dekaan, partei- 
ja  kom somoliorganisatsiooni juhid, 
osakonna kogu pedagoogiline kol
lektiiv teevad olukorrast kõige tõsi
semad järeldused juba eeloleval se-

laste üldarvust (1. X 1979. a. se is). 
Absoluutarvudes suurenes vä lja lan - 
gevus 46 üliõpilase varra , u’atudes 
210 inimeseni. Peam iseks v ä lja lan 
gevuse põhjuseks on endiselt edasi
jõudm atus ja  riig ieksam ite mittesoo
ritam ine — 137 üliõpilast ehk 
65,2%, seejärel ülikoolist lahkumine 
omal soovil — 39 ü liõpilast ehk 
18,6% ja  õppedistsipliini rikkumi
sed — 21 ü liõpilast ehk 10,0%.

Teaduskondade kaupa oli v ä lja 
langevus järgm ine (sulgudes 
1978/79. õ.-a. vastav  n ä ita ja ) :

1. M atem aatikat. 35 ü liõp . ehk 7,7% ü li6p . a rv u s t (6,7% ).
2. F üüsika-keem iat. 34 r, 6,6% (6,9% ).
3. K ehakultuurit. 14 „ M % (2,9% ).
4. F ilo loogiat. 38 „ 4,9% (3,9% ).
5. B io loo g ia-geograaf ia t. 20 „ 4,2% (1,9% ).
6. A jaloot. 16 „ 3,8% (2,1% ).
7, M a jan d u st. 13 „ 2Д>% (1,6% ).
8. A rstit. 34 „ 2,0% (2,2% ).
9. Olgu st. 6 • 1,9% (1.6% ).

m estril ja  suudavad saavutada 
m urrangu.

Vastutusrikkad ülesanded meie 
üliõpilaste ideoloogiliste tõekspida
miste n ing m aailm avaate teoreetili
se aluspõhja kujundam isel olid tä i
ta meie ü h i s k o n n a t e a d l a s 
t e  1. Tuleb tunnustavalt m ärkida, 
et selles tähtsas töölõigus õnnestus 
ühiskonnateaduste õppejõududel or
gaan ilise lt ühendada programmiline 
m aterja l partei ja  va litsuse doku
mentide, L. Brežnevi tööde, poliiti
liste päevasündmuste sügava tund
maõppimise ja  lahtim õtestam isega. 
Kogu see suur töö kulges p laan ipä
raselt ja  tulem usrikkalt, seda kinni
tavad head tulemused ühiskonna
teaduste õpetamisel. Ühiskonnatea
dustes kujunes õppeedukus jä rgm i
seks: teaduslik kommunism — 
99,8%, filosoofia a ja lugu  — 99,1%, 
poliitökonoomia — 96,7%, a ja lo o li
ne m aterialism  — 95,6%, teaduslik 
ateism  — 95,3%, NLKP a ja lugu  — 
94,4%, dialektiline m aterialism  — 
92,3%. Oluline nihe paremusele on 
toimunud filosoofia ajaloo õpetami
sel.

V iim astel aastate l on meil õppe- 
kasvatusprotsessi tõhusama korral
dam ise tulemusena õnnestunud 
m ärgatava lt vähendada üliõpilaste 
v ä l j a l a n g e v u s t .  Parima_ tu
lemuse saavutasim e 1978/79. õ.-a., 
mil kaotasim e üliõpilaskonnast vaid 
3,2% . Kahjuks ei suutnud enamik 
teaduskondi seda saavutust lõppe
nud õppeaastal kindlustada n ing 
vä lja langevus kasvas ülikoolis terv i
kuna 0,7% võrra, olles 3,9% üiiõpi-

Kuf õigus-, arsti- ja  m ajandus
teaduskonna tööga üliõpilaskontin- 
gendi säilitam ise l võib üldiselt r a 
hule jä äd a , siis ü lejäänud teadus
kondades on veel o lulisi v a ja k a jä ä 
m isi. Eriti tõsist muret teeb olukord 
m atem aatikateaduskonnas, kus n iig i 
kõrge eksm atrikuleeritute osakaal 
kasvas möödunud õppeaastal veelg i. 
Sealjuures on ülikoolist lahkunute 
arv eriti suur esm akursuslaste hul
gas, kel m atem aatikateaduse ja  m a
tem aatiku elukutse võludest pole 
veel m ingit ettekujutust. Teadus
kond eesotsas värske dekaani dots. 
M. K ilbiga peab vä lja langevuse  
probleemi kõik aspektid põhjalikult 
käsile  võtma, tugevdam a kutse- 
orientatsiooni nii keskkoolis kui ü li
koolis esm akursuslaste hu lgas, et 
lõpetada kogu vabariig i altvedam i
ne vaja liku  arvu m atem aatikute et
tevalm istam isel. öeldu kehtib ü ld
joontes ka füüsika-keem iateaduskon
na kohta, kus sam uti ei suudetud 
planeeritud üliõpilaskontingenti s ä i
litada . Ka kehakultuuri- ja  filoloo- 
giateaduskond, sam uti bioloogia- 
geograafiateaduskond peavad se lg i
tama möödunud õppeaastal v ä lja 
langevuse järsu  suurenemise põhju
sed ja  eeloleval õppeaastal need 
kõrvaldam a. V älja langevuse edasi
ne vähendamine õppe-kasvatustöö 
parema korraldam ise teel on eelole
val õppeaastal kogu ülikooli kollek
tiiv i põhiülesandeid. See on spet
sia listide ettevalm istam ise riikliku 
plaan i täitm ise probleem.

( J ä r g n e b . )

puudutasid dots. H. Palam ets (Hans 
Kruus rektorina) ja  dots. A. Liim 
(üliõpilaste kodu-uurimuslikust te
gevusest läinud õppeaastal). T artu
maa komsomolist aasta il 1940— 
1941 rääk is V. Rohtla. Päevakava 
lõppes lillede v iim isega endise rek
tori H. Kruusi kalmule.

UUE HOOAJA 
TULEKUL

N eljapäeval, 16. oktoobril kogu
nes TRÜ m atkaklubi «Patrioot» 
juhtkond kehakultuuri ja  spordi k a
teedri juh ata ja  dots. Uno Sahva ka
binetti. Ju ttu  tehti a lg av a s t m atka- 
hooajast. Probleemid: noorte grupi- 
juhtide vähesus, m ateriaalse  vastu 
tuse puudumine, varustusprobleem . 
K aaluti võimalust kuulutada v ä lja  
konkurss hooaja parim a m atka se l
gitam iseks. See stim uleeriks just 
grupi juhte. Koosolekust võttis osa 
ka Tartu Turismiklubi suusa-MKK 
esimees Ants Soon.

VÄINU ROZENTAL

KOHTUME 
ENN VETEMAAGA

Kohtumine keem iainseneri, heli

looja, a jak irjan iku , astroloogi, poee
di, dram aturg i ja  prosaisti Enn Ve
tem aaga leiab aset «Sophokleses» 
teisipäeval, 28. oktoobril kell 16. 
Kuigi kohtumise organiseerib tea 
dusraam atukogu koos raam atu
üh inguga, ootame peale a la ti ak
tiivsete filoloogide ka tudengeid 
teistest teaduskondadest, sest kü la
lise huviring on lai. Huvitav ja  in t
rigeeriv  on ka Vetemaa kui k ir jan i
ku looming: tuletam e meelde kas
või ta näidendeid «Õhtusöök v iie 
le», «Püha Susanna ehk M eistrite 
kool», « Jä lle  Püha Susanna ehk 
Arm astuse kool», «Roosiaed» ja  
« Jä lle  häda mõistuse pärast» või 
palju kõmu tekitanud «K alevipoja 
m älestused», «H õbedaketrajad» n ing 
meie n iig i vähestele meessoost ku l
tuuritöötajatele hoope ja g av  «Ah 
s o o . . .»  K indlasti leiab igaüks, m il
lega nõustuda, mida küsida ja  m il
lele vastu  vaielda.

KERSTI KIKKAS

EKSKURSIOON 
KURTIDE KOOLI

Defektolooglaosakonna II kursu
se üliõpilased käisid  koos kursuse

juhendaja T. P u ig iga  ja  arstitea
duskonna ÜTÜ otorinolarüngoloo- 
g ia  ringi liikmed koos juhendaja 
dots. S. S ibu laga Porkuni Kurtide 
Laste Eriinternaatkoolis.

Porkuni parg is asub vana här
rastem aja koos kõrvalhoonete ja  
uue koolihoonega. Nendes ruumi
des paiknebki eriinternaatkool, kus 
õpib 150 enne rääkim a õppimist 
kurdistunud last. Lasteaiarühm a
desse võetakse vastu 4 -aastaselt. 
Esimeste aasta tega  om andatakse 
sõrmendamine. S iis  õpitakse se l
geks üksikud häälikud, sõnade tä 
hendused. Toimuvad ka m atem aati
ka- ja  bioloogiatunnid. Põhiliselt 
pööratakse tähelepanu käsitööle ja  
kehakultuurile. 12 aastaga  omanda
takse algharidus, sooritatakse eksa
mid ja  saadakse 8-k lassilise kooli 
lõputunnistus. Koolis töötab pionee* 
ri- ja  komsomoliorganisatsioon. 
Õpilased ise on ehitanud staadion i 
ja  te is ig i ra ja tis i.

N iisugused ekskursioonid on v ä 
ga õpetlikud ja  vajalikud  nii tu le
vastele eripedagoogidele kui kõrva- 
n ina-kurguarstidele.

MART KULL,
ÜTÜ otorinolarüngoloogia ring i 

vanem



Keda siis huvitab ühiselamu ?
Et ühiselamud on kurja juur, sel

leg a  on lehelugejad v ist kokku puu
tunud. Kahju küll, a g a  viim asel 
a ja l kipub halb intris hea varju le  
jätm a, õppejõududest peavad pal
jud oma kallist aega , ja  mis seal 
sa la ta , ka närve ühiselamuproblee- 
mide lahendam isele kulutam a. Pro
dekaane, kursusejuhendajaid — 
keda kõike ei vii reidid hilisõhtul 
(ka  linnaservast) ühiselam utesse 
täiskasvanud inimesi kontrollima. 

M illes siis asi?
Seekord istusid vestlusringis kol

me m aja esindajad : Mati Luukas 
(T iig i 14), Ü .lar Lõuk (Leningradi 
mnt. 89) ja  Hannes Tamme (P ä l- 
soni 14).

ÜLLAR: Üle mitme aasta  tööta
vad meie m ajas nüüd mõlemad du- 
širuumid. Usun, et remondi osas on 
meil olukord kõige parem. Veel 
möödunud aasta l kukkus klaver läbi 
klubi mädanenud põrandalaudade. 
P raegu käivad klubis betoneerimis- 
tööd, fuajee põrand kaeti m aterja
lig a , mille ruutmeetri hinda peab 
ütlema kahekohalise arvuga. Hea, 
et klubi korda saab, üritusteks on 
n iisugune ruum in tris v a ja lik .

MATI: V aja lik  küll, ag a  kõige 
tähtsam  on see, kas m idagi teha 
ka tahetakse.

ÜLLAR: Meie klubil on as ja lik  
president, III kursuse' poiss hnno 
L igi. Keldris on meil veel ka spor
d isaa l p iljard i n ing lauatennise 
lau aga . Nende ruumide a ja lugu  ei 
m äletag i, eks nad ole laoruumidest 
ümber ehitatud.

MATI: T iigi ühiselamu anti eks
pluatatsiooni 1S62. aasta l. Remonti 
on hädasti tarv is, sest veetorud on

sõna otseses mõttes viim ase vindi 
peal. Ühel päeval nad lih tsalt ei pea 
vastu . Ka e.ektrisüsteem  on. am orti
seerunud. S iit võib vä lja  lugeda ko
mandandi suhtumise oma töösse: 
üks lih tsa lt a jab  asju , teine mitte. 
Suvel olin linnas, ja  ometi nägin 
teda vaid paar korda nädalas. Ko
m andandiga võiks kontakt parem 
olla.

HANNES: Meil on asi hoopis 
teistmoodi. Komandanti võid a la t i 
m ajast kätte saada, vaatam ata se l
lele, et ta m ajas ei ela. Pesu vahe
tatakse ka korralikult, üle kahe n ä
dala.

ÜLLAR: Komandandi kanda on 
ühiselamu m ajandusmured, muude 
as jadega ta ei peakski tege;em a. 
UnikaKohtade nappuse kõrvai on 
pesuvahetus men teiseks suureks 
prob.eemiks. Kui pooies oktoobris 
sellen i jõuti, s iis olid linad kõvad 
nagu pärgam entpaber. Järgm ine v a 
hetus on jä i.e  tume tu.evik.

MATI: Suurem mure on see, et 
tudengid hakkaksid aru saam a, et 
kodu ei lõpe oma toa uksega. Ühe 
a a staga  harjum ust ei muuda. Kas
või se .geks teha, et siin ei toni su it
setada . . .

HANNES: Suitsetam ine pole see 
kõige hullem, kui just Konisid maha 
ei p illuta. Kui aga  köögis vahariie 
laua l katki lõ igatakse, vui siis kao
vad siitsam ast öösel ootam atult ak 
n a k la a s id . . .

Lõhutud köögikapid, akna lauda
del pesemata purkide rodu, m illes 
leotusveele juba paras ha^iituskord 
on peaie tulnud. K raanikausse um
m istavad teelehed ja  toidujäätm ed. 
Korrast käim lates pole mõtet rääk i
dag i . . .  Tuieb ette seaag i, et puhke- 
nurga kardinaid kasutab keegi oma 
toa põranda pesemiseks. K ardinate
g a  on üldse lugu niisugune, et pa
hatihti m eelitavad nad endasse ja 

lavarje  puhastam a ja  ka põleva 
su itsuo tsaga siiasam asse täienda
vat m ustrit juurde tegem a. Uue Päl- 
soni teise korruse ühe puhkenurga 
seintelt võib lugeda venekeelset 
aforism ialbum it. Televiisoritoas on 
ilm selt telesaadete igavuse tõttu tu
gitoolide voodrid hoopistükkis tooli 
enese küljest lahti käristatud . Kõik 
see rääg ib  sellest, et tudeng oma 
jõuvarusid valeks otstarbeks kasu
tab . . .

MATI: T iigi kohta mina küll seda 
ei ütleks. P raktilise lt pole ma siin 
näinud ühtegi tooii, mida toore jõu
ga lõhutud oleks. (Kas tõ e s t i !? )  
Mida sa lchud, kui m idagi lõhkuda 
pole? Puhkeruumid on oma lä ik i
vate põrandatega tühjad.

ÜLLAR: Praegu on meil ka laos 
vaid riiu liladu. Kolm aasta t tagas i 
toodud kunstnahaga toolid on s ä i
linud (Kuidas s e d a  on  s u u d e t u d ? ) . 
Ei tea küll, et lõhkumisi oleks ette 
tulnud. Tooiidest kukuvad kruvid 
ka iseenesest v ä ija . Aga köögikapid 
on küll tabalukkude ja  m etallkanti- 
dega ära kindlustatud, umbes nii 
nagu keskaegse kindluse väravad.

HANNES: Täiesti selge, et p al
jud vead tulenevad n ige last v a l
vest. Kes tahab, see käib. Meie m a
ja l on juba sissekäik niisugune, et 
m arsi või kümne mehega korraga 
sisse. Tahame valvelaua teise kohta 
tõsta.

ÜLLAR: Meil on ööpäevane v a l
ve kindlustatud. Korraga valvavad 
kaks tüdrukut kella 8— 13-ni ning 
teine vahetus 13—18-ni. Kella 18-st 
tuleb valvuritäd i, temale on toeks 
üks poiss. Uus valvur on kella 
23-st hommikul 8-ni. V alvureile 
maksame palka ise, 80 rub.a kuus. 
Sel aasta l kogusime iga  intrielani- 
ku käest 4 ruöla. Et valvurid  luba
sid näha tahavad, selle kinnituseks 
olgu öeldud, et TPI-s ja  m uja lg i

võib kuulda arstide m aja kõvast 
valvest.

HANNESi-Meil olLühe va lvu riga  
kurb kogemus: käis v a lve lauas lih t
sa lt  m agam as. Tuli ja  keeras ä ra 
tuskella hommikuks helisema . . .

MATI: l i i g i s  ei kontrolli veel 
p r a e g u  küll keegi lubasid. Eel
misel aasta l tegim e koostööd rah
vam alevaga. Tahame seda tänavugi 
praktiseerida. Se lle .e mõttele tulin 
kaks aasta t tag as i M oskvas ju r is ti
de ühiselamus. Seal elab 4000 in i
mest. Ohtul on all valves 6 meest 
korraga, nii et isegi jõuga ei pää
seks läbi.

ÜLLAR: Im estatakse küll, et ma 
ju  elan siin, ag a  pisteline kontroll 
paneb rahvast lubasid kaasas kand
ma.

HANNES: Meie ühiselamu on a i
nuke, kus valvatakse 8 tundi jä rg e 
mööda. Kahekesi, aga  siisk i ei ole 
nii pika a ja g a  keegi nõus. Viie tun
n iga, nagu juristide l ja  arstidel, le
pitaks küll.

ÜLLAR: P ärast seda, kui me sep
tembri- ja  oktoobrikuu jooksul ole
me valvest puudumise pärast ühis- 
e.am ust v ä lja  visanud v iis inimest, 
ilm utakse nüüd valvelauda m inuti
lise täpsusega. Meil on kord üidse 
rangeks läinud. Peaaegu ig a l õh
tul käivad m ajas õppejõud. Ja  seda 
as ja liku lt, mitte niisam a, et «tere, 
kuidas käsi käib?»

Kui joomisest rääk ida, s iis  võrrel
des paari eelneva a a s tag a  ei tunne 
m aja ärag i. Olin ee.m isei n äda lava
hetusel ise siin, ühikas valitses ju 
m alik vaikus. Peopidamise ta g a jä r 
jed, dekanaadi vahelesegam ine pa
neb hirmu tundma.

MATI: M ajanõukogust ja  selle 
nõudlikkusest oleneb palju . Korru- 
sevanem al pole just kerge vastu 
ööd kööke üle vaatam as käia. Köö
kide koristam ist peab k indlasti kont- 
roLima, kasvõi hommikul.

Iga algus 
on raske

Esm akursuslane hakkab a ima m a - kõiksus minetab vaimu, ei laabu siis 
t e r ' iga  kohanema. Juba on teatud- õppiminegi. Loengutel on mõista 
tuntud peaaegu kõik peahoone oiu- antud — omandage kee.i. Nende 
Iisemad ruumid. U ustu lnukaist saa- vastu protesteerida on rumalus. Se- 
vad tasap isi omainimesed. dag i ei saa unustada.

Tulime ülikoo.ist teadmisi saam a, Reaalsesse igapäevasesse ellu on 
saam a harituiks kõrgharidusega tunginud uued suhted. Üliõpilased 
inimesteks. Tööd selleks peame te- omavahel, aga  ka üiiõpi.ane õppe- 
gema ise. Õppimisprotsess on vas- jöuga. ludee. ima on tulnud enam- 
tastikune: õppejõud õpetab, üliõpi- vähem võrdsete võimetega noored, 
lane omandab eeskuju likult mater- puucjub nii silm atorkav vahe kui 
ja li. V aja vaid kõvasti tahta, taht- koo.is. Põlluloiek pani õnneks pal
ja le  pole ju miski raske. j u pa ika. Raskustes avaneb in itsia- 

Keskkoolipäevadega _ võrreldes tiiv enedam ait. P ärast maatööd üli- 
puudub ülikoolis kooliviie roll. Hin- kooli saabuda oli tükkmaad õdusam 
net ei peakski v äga  arvestam a, kui j septembril. P ara ja  distantsi 
tarkusekriteerium iks tuleks võtta säilitam ine õppejõududega on juba 
oma sisemine_mina, mitte a la t i ek- keerulisem. Kes lõpuklassides õpe- 
sam i «пел» voi «kolm». Tarvis osa- ta ja teg a  vabam alt suht.esid, neil on 
ta süveneda probleemidesse, m ülega kergem. Meid peetakse täielikult 
kõrgkoolis kokku puutume, m illest täiskasvanuiks. Kas mõistame oma 
iseseisvalt peame_ jagu  saam a. гош ? A sjalikkus ja  vastastikune 

Olikoolilehte sirvides ja  kuulu- ausus saavad  siing i edu pandiks

ÜLLAR: Osades sektorites ort 
kord, teistes ei saa  seda mitte. 
K oosolekuLräägitakser  sam as luba
takse — ikka tag a jä rje tu lt . WC-sse 
lähed endiselt isik like kummisaa- 
bastega.

MATI: A lles h ilju ti lõi üks III 
korruse mees WC-s veereservuaari 
puruks. Tund aega, ja  esimese kor
ruse elan ike riided olid m ärjad . . .

ÜLLAR: M eil on veel üks mure — 
puhvet. M ahla ja  lim onaadi on. 
Piim  tuuakse ka vara , juba 7 a ja l. 
A ga süüa pole. T avalise lt vaatab  
v itriin ist vastu kuivanud leib kotle
tig a . On veel forellisaia, mis tuden
g i.e  liig a  kallis . Harva on isegi 
sooja sööki. Nagu se lleg i õppeaasta 
alguses. Ei saa  aru, kas nende pe
rioodidega tahetakse kellelegi mi
dag i demonstreerida või? Jääb  m ul
je, et puhvet küll kedagi ei huvita.

HANNES: Meie tahaksim e oma 
puhvetisse hommikuti sooja jooki, 
teed või kohvi. Kuuma konuga on 
hoopis tahedam kooli minna.

MATI: Tänu puhvetipidajale sa a 
me sedagi, mida kaupiuses po.e: 
singileibu ja  pikkpoissi. A inult et 
lim onaadi andm isest õlletehas keel
dus. Tööline ei ole kohustatud üle 
lö  meetri kaste kandma, ta on ju 

'ainuit i a a d i j a . . .  P ärast seda, kui- 
6 aasta t on m aja puhvetita olnud, 
oskad seda alles õ igesti hinnata.

Võtame otsad kokku. On muresid, 
m illest omal jõul üle saab  ja  neid, 
m ille lahendamisel ab ist ära  ei öel
da. A lates 1976. aas ta s t on ülikooli 
parteikomitee vastu võtnud tervelt 
kuus ühiselamu kohta käivat otsust.
J a  ometi rääg ib  kõik eelnev ühte
kokku sellest, et inter elab ka tä is 
verelist tudengielu. Ju st n iisam a ko
duselt k ärarikast ja  hubast, nagu 
sellesam a m aja elan ik  seda ise teeb 
ja  tah ab . . .

MARE TEPPO

Pilk kirjanduslikku minevikku
12. oktoobril korraldas filoloogi- likest paikadest — Avispea koolist v< 

de ametiühingurühm õppejõududele ja  V äike-M aarjast. Avispea koolis kuniV äike-M aarja lähedale jääb  Por- 
oma kauni järve ja  huvitava-

tusi lugedes hakkab raske otsusta- 
m isvaev ajusid  p itsitam a. Noort 
e lu jõulist tudengit ootab loendama

A ega kuue samba a ll tarkust nõu
da on antud ne.i-viis-kuus aastat. 
Ometi tarv is lähemal a ja l juba tea* .. . j  ii - I  • j w i uc i i  tai v id l ant inai  a a  i juua t ta

M -/ rV ™ lmesuf use,‘4 e ‘ te™ m^ ‘- da, mida tahta, mida teha. Et hi,- M ida votta, mida ja tta ?  OsKame jem ej tulei(S pettuda.
ya lid a  enese t a ru s  Panm a? Ko.k- p rofessor j uhan peegei , ausus
ja le  ei joua geen.uski, Kui p laani- , , <д s» ina|e
da kolgest põnevast osa saam a, * t «Homme hakkan tööle!»»
voib ajanappuse katte aada. Hur- TaõBkalla ie  asugem  olsekohe.
raa-hooga teistega mesti luues mi- b
dag i tõhusat korda ei saada. P äris ANDRUS NILK,
kõrvale ei tohiks siisk i jääda . Uks- žurna.istika I k.

^Kuulates vaikust
Suure Taevaskoja esisel muru- hulk paljandeid vee a lla  jäänud ja

p lats il on sajandeid peetud jaan i- hävinud endine ainulaadne kä-esti':
tu ld , kus meie esivanemad unusta- Saesaares). Läksime ja lg s i ülesvoo-
sid hetkeks argim ured. Nende koi- lu. Tee ü les-alla  läbi orusälkude,
lakaspunaste seinte (kodade) ees mööda sam blavaipu, kohati «ka ju
tajud  ääretut vaikust, oled v ä ljas- de» järsu l serva! on üks kaunimaid
pool ruttavat ja  rahutut m aailm a, mida ja lg s i läbida saab. P a l:ud vii
Ei tahaks kuidagi o lla looduse ku- sid ilu ka «ikebana» vormis koju
n ingas, sest siin on kõik selleks lii- kaasa.
ga  avali, et valitseda, siin on kõik Se lg itavad  sõnad olid ringi liik-
liig a  kaunis, et m idagi luua või metelt ja  meie v ilistlaste lt, lmnu-
muuta. Vaid vulisevad veed ja  õõt- laulu as ja tu n d !a lt .K alev P i'd ilt
suvad puud usaldavad eksitada se- Lõkke ääres istudes tõi viimane
da vaikust. Meie m uidugi ka. meieni ka hulga ringi a lgu saasta te

Looduskaitseringi avamatk piki vaimu ja  m älestusi, mis praegu
Ahja jõge T aevaskojast ya lgem et- (kõigest 20 aasta t hiljem) tundu-
san i a lg as  käbiviskevõistlusega vad nii kaugeina. Siinsete paikade
Suure Taevaskoja 24-meetriselt ilu on meie esivanemaid ajendanud
«k a lju lt» . Hea, et käbid ei vaju  looma sadu muistendeid ja  legende
põhja, vaid ujuvad allavoolu edasi. Küllap on siin ka kadunud kunsti-
Muidu oleks jõgi aastatep ikkuse pedagoogi V. Johansoo koduarmas
traditsiooni pärast saanud veel ühe tuse läte, m illest meiegi «nõ iam aja»
tammi, mis kammitseb tema voogu- kaedes osa saime,
sid. (Neist noorim, Saesaare HEJ, ANDRES TÕNISSON,
täiesti asjatult. P aisjärve tõttu on geogr. III k.

__ _ ----------— .  * и м .  j u w »  < 4 * i v ^ v u  a v n / i i o  Л Ш И  U H Id  K 3 U I1 1  J Я  TV e  j f l  tiu\
teenistu jatele meeldiva sõidu on õpetajana töötanud eesti iuu.e- te legendidega. Porkuni kivilinnuse

nööda kirjanduslikke radu. Giidi ta ja  ja  näitekirjan ik Jakob Liiv, lask is ra jada 1479. aasta l Tallinna
ametis oli 8. keskkooli k irjandus- Juhan Liivi vend. Jakob Liiv loobus piiskop S. v. der Borch, kelle ni-
õpetaja Vello Saage, kelle ladusat Avispea kooliõpetaja tööst 1901. mest ka nimetus Porkuni. Tänaseni
utuoskust ja  huvitavaid teadm isi aasta l ja  siirdus Väike-M aarjasee on säilinud ainult väravatorn , mi-

oli tore kuulata. Karskuse Kuratooriumi teem ajapi- da restaureeritakse. Hiijem lossi-
Esimene kohtumine kirjandusliku dajaks, hiljem avas seal raam atu- mäele ehitatud mõis on jäänud le-

m inevikuga oli Saad järve ääres kaupluse. Varsti v iis elutee ta Rak- gendidesse, mida oma loomingus
lva.evipoja kivi juures. Ule järve veresse, kus ta aastate l 1919—21 on kasutanud Fr. R. Kreutzwald,
paistis Äksi kirik, tuletades meelde oli Rakvere linnapea, Rakvere teat- M. Under, J. Barbarus jt.
O. W. M asingut, Kr. J. Petersoni ja  ri asutajaid  n ing algkooli õpetaja s  , ümbms on rikas kirian-
J. Krossi «Taevakivi». Jah , kui kuni pensionile minekuni. j  ,i t  f .. , , д i
O. W. M asing oleks noore Kr. J . Päeva suurim üllatus oli Avis- ,k.est Д » * » 1L .
Petersoni käsik irjad  tunnistanud peal, kus hubases ja  lahkes maa- . ьыпстп iärm  V nfraei-
avaidam iskõlblikuks, oleks eesti kir- kodus ootas meie bussirahvast sü- . Л  ^ * p г о
anduslugu kulgenud kahtlem ata dam.ik vastuvõtt ja  soe lõuna. Sel- k f ,Hi cl-inriL  h i r i  ’ ь = 

hoopis teist teed Kulus terve sa- gus, et ka meie g iid i Vello Saage  n ?
jand, enne kui Gustav Suits Kr. J . kodu on Avispeal n ing tema õde ja  , p iri . ® . ,
Petersoni eesti rahvale tutvustas. õemees need lahked võõrustajad , : kfinPk har al f  -, h ‘ u 1  Ь  ^

Viibisime ka eesti rahvuseeoose olidki. «Soe leib ja  soe süda, pere- £  S ä e v a k s  nfisü
mõtte a lg a ta ja  Fr. R. Faehlmani naine tasane,» eks nii v ist mõtles f J , f J 1 ,Л ь ^ йr^ ^
sünnikohas. Kohta tähistab tagasi- meist Igaüks oma südames, kui „ tik • msnaistavamniH L n inm .
hoidlik kivi Rakke lähedal endise jätkasim e teed V älke-M aarjasse. ® iw m t i  rn;ip/i mis mnk"
Ao mõisa pargis. Ühtki hoonet ei Seal on säilinud vana koolihoone, terJdite jä . o]evat ’ KaeviDo:a
ole säilinud, ainult paar põ.ispuud seinal m älestustahvel A. H. Tamm- kQnn;vaoi  К i p j
isavad ajaloolist hõngu. Rakkega saare  ja  Jakob Tamme nimedega.

on seotud mitmeid kirjanikke: seal Viimane oli Väike-M aarja kihelkon- Kadrinas silm itsesim e kirikut ja
valm is O. Lutsul «Kevade», Rakkes nakooli juhata ja  ja  kohaliku k irjan- mõtisklesime H. Stah li (u. 1600—
:>idas M. M etsanurk poeselli ame- duselu hing. On teada ka pisiseik, 1657) ja  A. Fr. J. Knüpffe* i ' (1777—
tit. et J. Tamme õde M aie olevat А. H. 1«ач\r, 1 , . c- , , .< - —  ........... *------V T " --------7  1843) tegevuse ü.e. Mõlemad me-Rakkest Simuna kaudu M uuga Tam m saarele raha laenanud ooin- ^ed
■oo'e sõites oli aega mõtiskella, gute jätkam iseks Tartus. Vä"
Kauge minevik tundus käegakatsu- M aarja  vanal kalm istu l on J . T
tavalt lähedane. Siin , M uuga par- me haud ja  m älestussam m as, ün-!c OC.k ET \/: — *----- -̂-1- !- ” ^ . . .

__  on oinud Kadrina pastorid ja
Väike- jätnud Eesti kuituurhukku nimeta-

J . Tam- m išväärse jä lje . Kadrina ka.m is- üsna * *
gis asub E. Vi.de m älestusm ärk ja  selle
oargi serval suur m aakivi, tähista- (1854 ..... ...... reaua uieva eesiuceeise
maks E. Vilde vanem ate elupaika, huslikult avastati kalm istu puhasta- pulm alaulu «Carmen Alexandrinum
E. Vilde sünnikodu asub Pudivere mise a ja l. P. Jakobsoni järe.rom an- j£s tnonicum . . . »  looja ja  ava ld a ja
mõisas, kuid k irjan iku lapsepõlv tilist luulet (kogud «õ ilm e nupuke- ( 1637. aa sta s t) ,
möödus M uugal aidamehe pojana, sed» jt.) iseloomustab teemade
'Minu esimeste «triibu liste»» tilk vähenõudlikkus ja  käsitluse lihtsus. Päev oli jõudnud õhtusse. A lgas
)n kuivanud ja  vana park jätab  Leidub värsse ja  memuaare _ Vene- tagasisõ it. Veel kord oli võim a.us
troostitu mulje. M ärksa hoolitsetum Türgi sõ jast n ing Balkanim aade toaeda, et teoreeti.isi teadm isi saab
on M uuga tuulik ja  selle ümbrus, olusid kajastavaid  ju tustusi (näit. ja  peab oma silm aga kinnitam a.

AinMlt mõned k i’omeetrid lahuta- «Romaan ja  Dudora» jt .) . Väike-
vad M uugat järgm istest kirjandus- M aarjas oli ka G. Lurichi kodu. REET VAARI

crJundevärin p o o l e s t ,  kuid m e i e  kandsim e s e l l e  
n ä g e m u s e  om a  sõ iduk is t  üle. Kui 
tahad, v õ id  n i i s am am ood i  kuulsaks 
sa ada  ja  meid,, u fo la s i ,  p r o p a g e e r i -  

L oo tu s fa n d ev  noorkirjanik I. S. Us, maalikunstnik Urm as S ep a g a  da. Kas tahad?»
'» isis p e a h o o n e  vasakvH t e i s e  sa~n- v e s t e l d e s .  K odus  konspek te  r i iu lile «Ei!» karjusin  ja  j o ok s in  psüh~
ba juu r es ,  käes hall ikas b o šü ü r  s e a d e s  a va s ta s in  n en d e  v a h e l t  ülal- h iaa te r  Heiti Kadast iku le h e i . s ta -
'a va tu l t ) .  A eg a alt i lm u s id  I. S.-i n im e ta tu d  vä l ja and e .  Värisevi käsi ma. T e le f on i s t  v a s ta s  sa m a  hääl :
n ä o l e  m uhe lu s ekurrud  ja  s i i s  hak- a va s in  ja  — I5in kohe 1'kendama. «M õtle  h o o l e g a  jä r e l e ,  o o ta n  kaks
kas ta h o op i s  o h j e ld am a tu l t  naer- S e e  o l i  m id a g i  müst i l i s t ,  m id a g i  pä eva .»
ma. As'usin käbedalt m anu  ja: fan ta s t i l i s t  ja  sam a l a ja l  kohutava t , Kahe p ä e v a  pärast ,  kui m in es tu -
rMis s e i s a b  гаагг.аЫ kaanel , m is  k o šm aa rse t .  Hakkasin m õt l em a ,  s e s t  to ibusin , k ir ju tasin  läb ie la 'u
"aljakat s i su  var 'ab?»  /. 5 . e i  kat- kust v õ i s  raamat mu kotti sa t tuda , s i lmap i lk se l t  üles. Dekanaadis l e ba s
kestanud kõõksumist n in g  nä ita s  I lm se l t  o l i  t e g u  m in g i  ü le loomuliku  a g a  puudu tud  p ä e v a d e  kohta tõend ,
uut « «L oom in gu»  Raamatukogu»  n ä h tu s e ga .  Hirmu m uu t i s  m e e l e -  Andsin pab e r i  kohe ek sper t i  s i  а
v ä l ja ann e t  n um b r iga  33 ia p ea  kir- tuks, e t  pi l t  kaanel m u l l e  ;d rsku si l-  s e l g u s ,  e t  Maal n i i s u g u s t  e i  t o o -
•aga «Ajaviite p e e ru d  lä h e vad  lau- m a p i l g u ta s  ja  rääkima hakkas: deta . Sam u t i  o n  m ä r g i t u d  h a i g u s
*a lõkendama». Autoriks Andres « T aav e t . ära u su  e t  Ehin n e e d  l o o d  a r s t i d e l e  tundmata . Saladusl ik?
Ehin. Tundus, e t  o l e n  s e d a  n im e  va- k ir ju tanud on. Ainult a vapa la  une-
r em  kuulnud, v i s t  «Nordi» kalasaa• n ä o g a  o n  õ i g e d  lood . Ta n ä g i  t õ e • TAAVET TÜNAMO



Olev Saks 50

Üldfüüsika kateedri vanemõpeta
ja  n ing aeroionisatsiooni ja  eiektro- 
aerosoolide labori elektromeetria 
sektori teaduslik juhendaja Olev 
Saks sa i 23. oktoobril 50-aastaseks.

l a  lõpetas TRÜ matem aatika-loo- 
dusteaduskonna füüsika e ria la l 
1954. aasta l. Juba üliõpilasena n äi
tas ta kursuse- ja  diplomitöödes 
üles erakordset oskust aparaatide 
konstrueerim isel. P ärast ülikooli lõ
petam ist töötas Olev Saks füüsika- 
kateedri assistendina, tuumafüüsika 
labori nooremteadurina, pooljuhtide 
ja lum inestsentsi probleemlaböra- 
tooriumi vanem insenerina. 1965. 
aas ta s t töötab ta vanemõpetajana.

O. Saks on silm apaistev dünaa
m ilise kondensaatoriga elektromeet- 
r iliste  võimendite väljatöötam ise ja 
tä iustam ise spetsialist. Tema konst
rueeritud dünaam iline kondensaator 
on parim aid Nõukogude Liidus.

O. Saksal on mitu autoritunnistust, 
ta on juurutanud praktikasse apa
raate  ja  uurimismeetodeid.

Ühingu «Teadus» lektorina on ta 
esinenud populaarteaduslike loen
gutega. 1967. aasta l anti O. S ak 
sale kui atm osfääriionisatsiooni ja 
elektroaerosoolide-alaste uurimis 
tööde kaasautorile  Nõukogude Ees
ti preemia. Rida aastaid  on O. Saks 
juhendanud üle iidulise tähtsusega 
lepingulisi uurim istöid.

A lates 1971. aastast on ta ame
tiühingukomitee kultuurikomisjoni 
esimees. Tänu juub ilarile  on elavne
nud üüõpilastaidlus. Eriline osa on 
olnud tal ü leülikooliliste aktuste 
korraldam isel, Suure Oktoobrirevo
lutsiooni aastapäevade, naistepäe
va ja  maipühade puhul. S iia  sobi
vad väga K- Irdi sõnad, et ülikoo
li aktused au las on nagu lavastu 
sed. See tuleb suures osas panna 
juub ilari organiseerim istöö arve.e. 
Kõige selle kõrval jätkub tal aega 
ka spordiks.

Teda tunnevad hästi ülikooli a rs 
tid, kellega O. Saksal on tihedad 
koostöösidemed. V aevalt aga  on 
ühelgi arstil olnud võimalust tema 
südant kuulata või palavikku mõõ
ta, sest ta tervis on a la ti korras. 
Kui küsid tema tervise järele , siis 
saad vastuse: «Kui elada intensiiv
set elu, siis ei tule ka haigus ka l
la le .» Ühiskondliku töö hulka tuleb 
lugeda ka tema p ikaajaline töö 
TRÜ metoodikanõukogu õppe-me- 
netlusgrupi esimehena.

O. Saks kuulub a lates 1972. a a s 
tast NLKP ridadesse. Praegu on la 
füüsikaosakonna parteibüroo liige

Soovime Olev Saksale  jõudu ja 
edu teaduslikus töös ja  pedagoogi
lises tegevuses.

Kolleegide nimel
JAAN REINET

ülo tialdre 50
Dotsent Ülo Haldre on põline 

tartlane. See ei loe, et ta õppis va- 
.hepeal Moskva Riik.ikus Ülikoolis. 
Naasnud tag as i Tartusse, a lustas 
ta  ülikoolis tööd õppejõuna üldfüü
s ik a  kateedris. Sellele järgnes asp i
rantuur, kus Ü. Haldre valis lum i
nestsentsi ja  elektroonikaga seotud 
uurim issuuna, mis on jäänud seni
ni tema m eelistem aatikaks. P ärast 
asp irantuuri, 1963. aastast töötab 
ta  eksperim entaalfüüsika kateedris. 
A lgul assistendina, siis vanemõpeta
jan a  ja  1973. aastast dotsendina.

Erilised teened on Ülo Haldrel 
kateedri m ateriaalse baasi tä ienda
m isel. Ta oli üks esimesi, kes meie 
v ab a riig is  juurutas raadiospektro- 
:skoopia-a!aseid meetodeid tahVe 
keha ja  lum inestsentsi uurimiseks. 
Sea ljuu res näitas ta end andeka 
a raraad ieh ita jan a , sest enamik 
töf)ks vaja likke seadmeid ehitas ta 
Ise koos kolleegidega. P aar aastat 
tag as i juurutas ta ülikoolis vedela 
heeliumi temperatuuri juures tehta

vate mõõtmiste metoodika. Oma 
tööde tulemused on ta üldistanud 
mitmekümnes teadus'ikus publikat
sioonis, kandidaad iväitekirjas ning 
üleliidulistel ja  rahvusvahelistel 
konverentsidel esitatud töödes. 
Need on tema nime teinud tuntuks 
lum inestsentsi ja  raadiospektro- 
skoopia spetsialistide hulgas kogu 
Nõukogude Liidus ja  kaugem algi.

Kui kõige selle juures osatakse 
jääda elurõõmsaks, omada naija 
soont, näha a la ti uusi võimalusi ja 
neid ka rakendada, siis on ikka loo
ta, et dots. Ülo Haldre raugematu 
energia toob veel kaua kasu kogu 
ülikooli kollektiivile.

Tugevat tervist, ilusaid tulemusi 
tegem istes ja  ettevõtmistes ning 
töörõõmu järgnevaks poolsajandiks 
soovivad kolleegid füüsikaosakon
nast.

KARL-SAMUEL REBANE, 
eksperim entaalfüüsika kateedri 

juh ata ja

Komsomoli näo teeme ise
Ülikooli komsomolielus on prae

gu kokkuvõtele-plaanide tegem ise 
aeg. Heidetakse kriiti.ine pilk olnu
le, mõeldakse tulevikule. Käes on 
aruande- ja  valim iskoosolekute aeg. 
Oma suu rääkisid  puhtaks juristid .
15. oktoobril toimus filo loogiatea
duskonna komsomolikonverents. 
R ääg iti

k õ i g e  t ä h t s a m a s t ,
s. o. õppimisest. Oodatule vastupi
diselt po.e asi kaugeitk i korras. 
Tundub, et ülikooliski pole me veel 
lahti saanud kooiiõpilas.ikust men- 
ta.iteedist — arvestus arvestuse ja  
eksam eksami pärast. Puudu jääb  
lih tsalt tahtejõust. V alulaste, vene 
fhoioogide õppeedukuse protsent ei 
küüni isegi 60-ni.

K õ i g e
e l e m e n t a a r s e m a s t

ja  konkreetsemast ei oleks vaja  
üldse (komsomo.i) koosolekutel pi
kalt rääk iaa . Ja  ikka selle kõige 
-ihtsama, nimelt komsomolimaksu

tasum isega el tulda kuidagi toime.
Kuidas seletada seda, et oktoob

ris on kevadised maksud veel m aks
m ata?

P ä n t e r r a a d i o t
oli päris tore kuulata. Siin on ta 
gas i jõutud nullpunkti. Puudub 
30 mm pikkune juhe — ühendus- 
kaabel — ja  sidet in trie lan ikega ei 
sa ag i o lla.

S p o r d i s
on toimunud edasim inek pärast žur- 
nalistikaosakonna lahkulöömist 
teaduskonna spordielust. Tulemus 
on positiivne — ka filoloog tuli 
raam atu tagan t v ä lja .

U h i s e l a m l n e
peaks olema kõigi südam easi. Et 
m idagi teistelt nõuda, peab iseenda 
ninaesine korras olema. Halbu asju  
ei saa põhjendada ruum ikitsikuse
ga. Olukord ühiselamus on a g a . . .  
teate isegi. See on ju ikkag i meie 
kodu, mis sest, et ajutine.

Kõik tõstatatud probleemid viisid  
v ä lja  ühte punkti. Tegelikult rääk i
sime ju

m e i s t  e n d i s t .
Ei, õhulosse seekord ei projekteeri
tud. Küsimusi kerkis kü llaga . M ida 
tähendab tudengi jaoks komsomol? 
Kelle jaoks see on? Eesti filoloog 
ei tea, mida teeb võõrfiloloog, vene 
filoloog pole teadlik žurnalistide 
toimetustest. Noorsoo-organisatsioo- 
nina oleks reaalne, et meid seoks 
komsomol. Kui aga  juba praegu 
kõige vastu ükskõikne ollakse, kui
das siis needsamad filoloogid hil
jem tööle hakkavad? Ei tule ju 
praegune kohusetunde puudumine 
abiks ka tulevases elukutses. Riiu
lid vajuksid looka ainult linnukese 
pärast tehtud aruandlusest. Et' aga  
säärast tulevikku mitte ette ennus
tada, siis rääkigem  kulunud tarbi- 
jam entaliteedi asemel m illestki 
muust. Kasvõi sellest, et suhtumist 
näitab ka komsomolikoosolekust 
osavõtt.

EVE ANT ’

*
AJALOOTEADUSKONNA ARU

ANDE- JA VALIMISKOOSOLEK 
TOIMUS 16. OKTOOBRIL. Mis
eristas seda teiste teaduskondade 
koosolekuist? Kindlasti olid a.aloo- 
.ased, psühholoogid ja  defektoloo
gid sõnakamad. Tunnistust sehest 
andsid sõnavõtud ja tavalisest ak
tiivsem hoiak. I.mselt ei oie aga 

-siiski teatud grupi aktiivsus veel 
terve teaduskonna näita jaks. M il.e- 
ga põhjendada komsomo.ikoosole- 
kust vähest osavõttu: alles pärast 
n ilinejate saabum ist võis koosolekut 
am stada?

Ettekande möödunudaastasest 
tööst tegi teaduskonna komsomoli
büroo liige  V. Paavo. Et aruan
de oii v ag ag i sisutihe — faktid, a r

vud — oli see kuulajaskonnale 
võrdlemisi raskesti jä lg itav . Tun
dub, et parema kuulatavuse huvides 
ei tohiks jääda aruannete, ettekan
nete jmt. esitam ine ainult paberilt 
maha lugemiseks. Nagu aruandest 
nähtus, saad i ülesannete ja  kohus
tustega hakkama ning komsomoli
töö otsustati ühiselt rahuldavaks 
tunnistada.

Suurem at elevust tõid sõnavõtud. 
Dekaan aots. A ilan Liim juhtis tä 
helepanu lektorite tööle ja  seile pa
randam ise võim aluste.e. Prodekaan 
Ants Reinmaa võttis kõne a .la  dist- 
sipliiniküsimused, kaugeltk i kõik 
pole hästi ühiselam ukorraga. P a l
jud tõdesid sedagi, et sporditöö on 
unustusehõlma vajunud. P raegu ol

lakse spordis ü ld järjestuses 15. ko
hal. II kursuse üliõpilased polnud 
rahul koosoleku toimumise a ja g a  
(kl. 18.30). V äga raske on leida 
aega, mis kõigi.e üliõpilastele so
biks, kuid päris erialaloengute a ja le  
ei tohiks üritusi s iis k i; pjaneerida, 
liia tig i peaks, teaduskonna komso-. 
molibüroo informeerima ka õppejõu
du, kes sel korral .a s ja tu lt loengu
le tuli.- - ' •'' ..

Oleks päris loomulik, et iga  tea
duskond püüaks oma hea nime eest 
seista , et iga  kommunistlik noor1 
peale teadmise ka tunneks, et ta 
kuulub teaduskonna a lgo rgan isat
siooni.

ULVI FUNK

MAJANDUSTEADUSKONNA 
ARUANDE- JA v:ALIMiSKONVE- 
RENTS peeti teisipäeval, 21. okt.

Oma aruandes puudutas büroo 
sekretär, kaubandusökonoomika III 
kursuse üliõpi.ane Ene Tuulmägi 
Kõikide sektorite tööd. Sekretär rää 
kis pikemalt n ing mure ikult puu
dustest, kordaläinud tegemised on 
,u nagunii kõigi.e teada, r ia .b a  aga  
tihti kas ei m äletata või ei taheta 
m äletada. Möödunud aruandepe ioo- 
dil toimus 9 teaduskonnasisest 
.ordaiäi .ud üritust. ÜPP atesteeri

mise tulemused olid rahuldavad, 
Jh-orti m ajandustudengid arm asta

vad. Sam as soovis Ene Tuulm ägi, et 
ÜPP muutuks form aalsusest veelgi 
rohkem tegelikkuseks n ing et töö.e 
m ääram isel peaks seda rohkem a r
vestam a. Ta tegi teisig i ettepane
kuid edaspidise töö paremaks kor
ra. damiseKS.

K aasaruandeks sa i sõna rahandu
se ja  krediidi vene osakonna sekre
tär Oleg Kvašnin.

Sõna võtsid üliõpilased Aimar 
Saluveer (mõtelge, mis oli siisk i 
see, mida meil va jaka jä i l ) ,  Veiko 
Lõhmus (kas ei võiks ka m ajan 
dusteaduskonna tudengite mütsidel 
eraldusm ärk o lla l) , Heldur M eerits

(R SR -ist), dotsent M art Sõrg (par
tei ja  komsomoli koostöö võiks pal
ju tihedam oha, eriti ühiselamuprob- 
leemide lahendam isel), dekaan dots. 
Vainer Krinal (üliõpilase esmane 
ülesanne on siiski õppimine ja  loen
gutel käim ine!). H ulgaliselt ettepa
nekuid tegi komsomoatöö parenda
miseks ülikooli komsomolikomitee 
asesekretär, kevadel sam a teadus
konna lõpetanud Ülle Lepp. Tema 
andis üle ka aukirjad n ing m ärgid 
paremaile. Konverents lõppes uue, 
14-liikmelise büroo valim isega, sek
retäriks taas Ene Tuulmägi.

ANNELI KÜLAOTS

Komsomoiikroonika

A lljä rg n e v a lt  toome ä r a  EÜE 6. Tar- 
tu_ konverentsil a ru ta tu d  probleem id. 
M ottevahelu se le  s e .le g a  a g a  punkti veel 
p an na ei tah ak s. K onverentsil k « is  suh
te l is e l t  vähe rah v as t, võrre ldes m alev- 
la s te  ü ld a rv u g a  (see  oli 3,8% ). Lootu
ses , et leh t jõuab  enam iku  m alev las- 
ten i, kutsum e k aasa  rääk im a . M a l e v 
l a n e ,  ap e lleer id es Sinu is ik lik e le  rik 
k a lik e le  m alevakogem uste le , loodam e, 
et Su l on oma arvam u s konverentsil 
ü lestõ stetud  probleem ide kohta. Aga 
võ ib -o lla  tah ad  Sa d isku tee rid a  hooris 
te is te l m a lev asse  puu tuvate l teem ade1? ! 
Pane oma m õtted paberile , k lr ;atükk 
on tere tu 'n ud  a ia le h e  «TRÜ» to im etu
s e s ! Tule ja  ü tle  südam elt ä ra , et 
sa a k s  suu  puhtaks rääk id a , m idag i tu 
le v a l su ve l te is it i j a  etem ini teha.

MALEVALEHEST rääg iti sellel 
konverentsil küll kõige rohkem. Ar
vam usi oli palju  ja  ka päris risti 
vastukäivaid .

«Leht on maleva peegel. Selline 
nagu on malev, on ka leht. Kui leht 
on pealiskaudne, näägutav , irisev, 
s iis  selline on ka malev. Selline, 
m illine on leht, oleme ka ise. Ini
mesed k irju tavad  emotsionaalsel ta 
sand il sellest, mida tunnevad, mõt
levad» (Rein Lang.) «Kui üle poo
le m alevlastest on «rebased», siis 
on arusaadav , miks domineerivad 
emotsioonid.» (M ati Laur.) «V iim a
se lehe esimesel küljel oli lugu peal
k ir jag a  «Ranna ’80». See on parim

Suu
puhtaks

näide sellest, kui kaugele võib min
na.» (M art Raik.) «See on ka ühe 
osa m alevlaste arvam us, võtke sealt 
siis see, kuidas teie tast aru saate.» 
(M aarja  P ärl.) «M alevalehte ei loe
ta ainu .t sellepärast, et teada s a a 
da, mida üle poole m alevlastest m a
leva kohta arvab. Tahetakse teada 
saada m idagi asja likum at.» (M ati 
Laur.) «Kui n iisugust totrust ära 
ei näita, s iis see nii jääuk i.» (Hal- 
lar Lind.)

«M alevaleht ei ole asi iseeneses. 
Seda ei pea mitte tegema need kaks 
inimest, vaid selleks on vastav  or
ganisatsioon, kes peaks lehte oma 
huvides m aksim aalselt ära kasu ta
ma. Mõelgu selle peale keskstaap, 
regioonide staabid, kuidas lehe kau
du paremini m alevlasi m õjutada.» 
(H allar Lind.) «M alev on ju ü li
õpilastele õppimise kohaks, töötege
mise õppimise kohaks. Samamoodi 
on ka malevaleht a jak irjandusü li
õpilaste'^ õppimise, kogemuste s a a 
mise kohaks. Leht ei ole iseseisev 
üksus, seda peaksid tegem a kõik 
m alevlased. Paraku on elu selline, 
et ei arm astata k irjugi k irju tada, 
rääkim ata artik lite  k irju tam isest. 
Peab olema ka e ementaarne nari- 
tus, et osata probleemidest k irju ta 
da, neid analüüsida. Aegade jook
sul on lehetegijad püüdnud problee
me üld istada, lähtudes lehetegijast

®  14. oktoobri komsomolikomitee 
istungil viiois EKP TRÜ komitee 
sekreiär A. Kiris, kes rääxis ü.ikooli 
komsomoli ees seisvatest ülesanne
test NLKP XXVI kongressi ja  ü.i- 
kooli juubeli eel.

®  NLKP liikmeks astum iseks sai 
soovituse füüsika V k. üliõpilane 
Arvo Kikas. Partei liikm ekandidaa
diks soovitati spordimeditsiiniosa- 
.vonna v k. u.iõpt.aue vagan  AvaK-

jan , ajaloo IV k. üliõpilane Reet 
Vares ja  defektoloogia III k. ü.i- 
õpilane S iiri Isand.

ф  Suvem aleva 1981. aasta  s ta a 
biülemaks kinnitati õigusteaduskon
na Ii k. ü.iõpilane Aare Kruuser. 
Tema hooleks jääb  ka komsomoli- 
poolne kontroll teadusraam atukogu 
ehitam isel ja  klubi ehituseie tuden
gite organiseerim ine.

®  ÜLKNÜ ridadest heideti v ä lja

keemiaosakonna V k. üliõpilane 
Tiit Kuusemaa usuliste veendumuste 
ja  organisatsioonisisese d istsip liin i 
jäm eda rikkumise eest ning raam a
tupidamise II k. endine ü.iõpilane 
E.mo Pastel kuriteo sooritam ise pä
rast.

О  A rutati teaduskondade komso- 
mo.ibüroode ülesandeid seoses klubi 
enitusega.

endast. Ü ldistus, mis peaks olema 
kõikehaarav, on sage li Aune Pasti, 
l i i t  M atsulevitši või mõne teise ie- 
hetegija arvamus. Ü lejäänud m assi
le käib see vastu .» (Andres Ees
maa.)

«A astas on meil vöim a'ik v ä lja  
anda 20 lehte, suvel ilmub 12, 8 
jääb  ilmumata. Ka talvel saaks v ä l
ja  anda iga kuu ühe numbri.» 
(M aarja Pärl.) «Et malevaleht il
muks ka talvel, oleks väga tore. 
Leht muutuks siis kõrgkoo idevahe- 
liseks. Kui asi seisab ainult inimes
te taga , paber ja  maht on olemas, 
s iis peaks ka selTse inimese leid
ma, kes selle töö enda peale võ
laks.» (Külli Muna.)

TAIDLUSEST. «M iks EÜE a ll
veelaev ta id .use pärast ikka veei 
põhjas seisab, on kindlasti t in g i
tud sellestki, et juba regioonide 
kokkutulekutel ei hinnata taid lust 
väärilise lt. T avaliselt kipub ta ikka 
spordi sisse ära uppuma.» (Mati 
Laur.) «Taidluse maht oli sel a a s 
tal pisut üle p ingutatud. Et seda 
tehti v ä ljas , oli juba suur miinus. 
Et suure distantsi puhul kõike välja  
m ängida, on tarvis professionaal
seid omadusi.» (M art Raik.)

«Intsikurmu kokkutulekul jä i aru 
saam atuks, mille jä rg i taid lust hin
nati. Kui taid luse taset tahetakse 
parandada, siis peab olema selge,

m ille jä rg i seda hinnatakse. Sam uti 
peaks о »ета retsensioone kavade 
kohta. Lauiudest ei ole üldse roh
kem juttu , kui m ainitakse ära, et 
tase oli m adal.» (M ati Laur.)

«Intsikurmu kokkutulekul o i nii 
planeeritud, et keegi võtab lõpuks 
žürii nimel sõna ja  räägib  ära, miks 
just selline järjestus. A .guse pani
me küll paika, nii palju kui meie 
arvates see võimalik oü, lõppu ei 
püüdnudki ritta panna. Suurt vaid 
lust on tekitanud see, miks võitis 
just «V arjaag » . Hetkel oli ta lööv 
ja  köitis üksm eelselt.» (M art Raik.)

(Järgneb.)

HELVE KUIV

Klubi üritused
Laupäeval, 1. novembril kl. 20 

on ülikooli uues kohvikus Noorsoo
teatri n ä itle ja  Lauri Nebeli laulude
õhtu «LUGUAUK».

Pääsm ete eelmüük teisipäeval, 28. 
oktoobril kl. 12— 14 peahoones ja 
ig a  päev klubi kantseleis (Tähe t. 3 ) 
kl. 14—17.

Tänu
' V a lga  rajooni Ljahhovi-nim. kol

hoos saatis  tänukirja tubli töö eest 
m ajandusteaduskonna üliõpilastele, 
Põlva rajooni «Rahu» kolhoos a rsti
teaduskonna ravi I kursuse III rüh
male.

Nõo ,sovhoosist saabunud k irjas  
tänatakse v äga  kohusetundliku töö 
eest keemiaosakonna I kursuse tu
dengeid ja  nende juhendajat vanem
õpetajat Henn Kuusi. Nimeliselt 
m ain itakse üliõpilasi Ü llar Loksi, 
Peeter Rootsi, P riit Nigu, A lar Alu
veed, Kalev K aljulat, Erika Kiipust, 
O lga Poklonskajat, Kersti V arb last, 
M erle Lendret ja  Rutt Oleskit.

Venia legendi
Loogika ja  psühholoogia kateed

ri dotsendi kt. JAAN HUIGI v en ia  
l e g e n d i  loeng «Mõõtmine psühho
loogias» toimub 12. novembril kell
10.15 T iigi t. 78 aud. 336.

Dots. ALLAN LIIM, 
ajalooteaduskonna dekaan



Filmiklubi uus hooaeg
tõotab tu lla  eelm isest sisukam . Et 
öeldu ei jääk s hüüdjaks h ä ä le k s . . .  
tüh jas f i'r r i^ yb i saa lis , püüan a s 
ja sse  se lgust tuua.

Need, kes kaisid oktoobri a lgu l 
klubi avaüritusel, mä etavad TPI 
film iklubi presidendi Tiit M erisalu 
avasõna tum m film itsüklile, mis hak
kab toimuma kord kuus. Tege'ikult 
peaks seda nimetama pigem filmi- 
a ja loo list arengut jä lg iv aks prog
rammiks, sest sinna kuuluvad nii 
tumm- kui helifilm id, tummfilmid, 
m is hiljem on varustatud heliga, ja  
n ii dokumentaal- kui m ängufilm id. 
Neile, kes h iljaaegu  T allinnas e la 
nud, tuleb lugu tuttav  ette, sest 
M ark Soosaare eestvedam isel on 
viim astel aastate l kinos «Oktoober» 
selliseid  programme demonstreeri
tud. Sel aa sta l näidatakse sam a 
pfogram m i ka TPI film iklubis. 
Ü ldse hoiame nüüdsest tihedat s i
det T PI-ga, sest mis seal sa la ta  — 
nii tuleb odavaml (TPI film iklubis 
on ca 1000 liiget — kool suurem 
ja  tingim used paremad, liikmemaks
6 rbl. Korrutage need arvud ja  te 
saa te  teatava summa, mis võim al
dab operatsioone, mida meie p ara
ku endale lubada ei sa a l)  See «vae
se  sugu lase» ju tt võib tunduda ko
hatu, ent on siisk i fakt, mis seletab 
palju t.

Tummfilmidele on ette nähtud ka

klaverisaade, ja  on iseg i olemas 
k laverim ängija , ent mida meil pole
— s. t. ei Vanemuise 46 suures au
ditooriumis ega keem iaringis, on 
klaver. Niisiis tuleb meil muusika 
endal juurde mõelda (kui kelle lg i 
muidugi ei juhtu olema tuttavat 
ü leliigset k laverit).

Kogu eelnev ju tt puudutas n iisiis 
üht osa fLmikiubi üritustest. M is 
saab ü lejäänust? Seda on a la ti o l
nud raske öelda ja  on ka nüüd, sest 
teatavasti on Tartu ja  T aiiinna 
vahet lig i 200 km ja  see on antud 
juhul haib n ä ita ja . On se.ge, et kõi
g il, keda asi puudutab, on m uga
vam näidata fiimi hotelli «V iru» 
film iklubis kui transportida see 
Tartusse, kust viim ane liiklusvahend 
T allinna suunas väljub  20.30. See 
a g a  tähendab, et film, lektor, tõlk 
jne. jõuavad Taiiinna a lles jä rgm i
sel hommikul (juhul, kui ei õnnes
tu hankida auto t). Tülikas, eks ole? 
Eelmisel aa sta l polnud Tallinnas 
praktiliselt inimest, kes oleks is ik li
kult huvitatud sellest, et filmid 
Tartusse jõuaksid, nüüd on see in i
mene, õigem ini need inimesed ole
mas, s. t. jä ä  on hakanud liikuma. 
Kui eelm ise hooaja m eeldejääva
maid filme meenutada, võiks nime
tada I. Bergm ani «N arride õhtut», 
«S ta lker lt» , «E esti Kultuurfilm i» 
programmi, «T agasisõ idupiletit» ja

«H iin lannat». Tänavu tuleb see r i
da k indlasti palju pikem. Kavas oi 
ita a lia  ja  ameerika programmid 
Fellini, Bunnel — s. t. elav k lassika 
ja  kindlasti nõukogude film ikunsti 
paremik.

FLmiklubi liikm etelt ootame se
nisest suurem at aktiivsust ja  d ist
sip liin i, mis seisneb eelkõige selles 
et liikmemaksude tasumise ja  foto 
de toomisega ei v iiv itataks poole 
õppeaastani, vaid tehtaks seda ko
he, sest on filme, mida saam e näha 
vaid siis, kui garanteerim e omt 
vaatajaskonna, s. t. saa li pääseb 
vaid liikm ekaardiga ja seansi aiaks 
uks suletakse, et jääks ära hiline
mine ja  võõras rahvas ei pääseks 
saa li.

V iimast korda toimub film iklubi 
liikmete vastuvõtm ine ja  liikme
kaartide pikendamine esm aspäeval 
27. oktoobril ph. aud. 127 kel a
18—20-ni. Liikmemaks 5 rbl., uute 
liikmetel kaasa võtta foto 3 x 4  cm.

AUNE NUIAMÄE,
TRÜ film iklubi president

Taidlejad Põhjamaal
Paljude rahvaste jaoks oleme 

m eiegi kauged põhjam aalased, ent 
reisjda polaarjoone taha pole su 
gu g i nii igapäevane. Hibiinid ja  
Koola poolsaar on tu ttavad ülikoo
li m atkajate le  ja  isetegevuslastele- 
gi ei ole need paigad  päris tund
matud. M itu korda on TRÜ ta id le
jad  siin esinenud, v iim ati üle-eelmi- 
se l aasta l.

Kaugele reisile  minnes vaieldakse 
selle  üle, mida k aasa  võtta. Isegi 
lennuvälja l püüdsime m õistatada, 
k as sihtpunktis on lumi m aas ja  
kui palju  külm akraade meid ees 
ootab.

T allinnast sõitsim e Jak-40-ga 
v ä lja  21. septembril. Nii pika reisi 
korral tundub Tallinn—Tartu vahe
m aa päris tühisena (võib-olla se l
lepärast ei m ärgitud seda iseg i 
meie kom andeeringutesse).

Kui vaeselt rikas ja  värvik irev 
võib ühekorraga olla Põhjam aal 
Toonid kollasest punase ja  m usta
ni vaheldusid järvede s in aga . Kui 
väikest vahepeatust Petrozavodskis 
m itte arvestada, s iis esimene pikem 
peatus oli M urmanskis, mis kuni
1917. aastan i kandis nime Roma
nov M urmanil ja  kus praegu on li
g i 400 000 elanikku. See on üks 
m aailm a suuremaid linnu polaar
joone taga . Barentsi mere a lt le i
tud nafta muudab peatselt kalatööt- 
lem islinna suureks nafta- ja nafta- 
keemia keskuseks. V aatam ata se l
lele, et siin eh itatakse ig ike ltsa le  ja  
kaljudele, kasvab linn k iiresti.

M urmanski lennuvälja l ü lla tu s i
me — Põhjam aal polegi nii külm! 
Kliima on viim asel aastaküm nel 
kõvasti soojenenud. On kadunud ka 
põhjam aale omane ilm ade stab iil
sus. Lund võib sadada isegi ja an i

päeval. Se lle l aa sta l h ilines ta lv  
ag a  õige tublisti. Lund võis näha 
vaid kõrgel m ägedes.

Esimesed esinemised olid meil 
Apatitõs.

Ekspeditsioon akadeemik Alek
sandr Jevgen jev itš Fersm ani juh ti
misel avastas Koola poolsaarel es i
nevad apatiid i- ja  niklileiukohad. 
Nendele avastuste le  võlgnevad oma 
olemasolu k a -k ak s  kõrvuti asuvat 
linna Apatitõ ja  Kirovsk. Iga l a a s 
ta l korraldatakse akadeemik Fers
mani m älestuseks jooks kahe linna 
vahel.

Apatitõs elab praegu üle 60 000 ja  
Kirovskis üle 40 000 inimese. Ki
rovsk on tuntud ka talispordikesku- 
sena. S iin  treenib pidevalt NSV 
Liidu mäesuusatam iskoondis. Lähe
mas tulevikus tuuakse Kirovskisse 
üle Lesgafti-n im elise Kehakultuuri- 
instituudi m äesuusatam ise osakond. 
Omapärane on veel see, et siin asub 
uks m aailm a põhjapoolsemaid bo- 
taanikaaedu.

Apatitõs esinesime lõunavaheae
gadel ettevõtetes ja  punanurkades 
n ing õhtuti ühiselamutes. K uulaja
teks olid kahe autobaasi töötajad 
ja  eh itajad .

24. septembril esinesime Poljar- 
n a ja  Zoris Koola aatom ielek trijaa
ma eh itajatele . P o ljarn a ja  Zori ni
me kannab see 25 000 elan ikuga 
asu la alles 4—5 aasta t. P o ljarn a ja  
Zori on linn (asu laks seda nim eta
da nagu ei so b ig i), kus paistab vä- 
•ga  silm a arhitektide ja  eh itajate 
koostöö, kus on üle saadud eh ita
mise ametkondlikest barjääridest. 
Linna rajam isel kauges põhjas on 
looduse säilitam ine hästi õnnestu
nud. Kenasti on lahendatud ka m a
jade p laneering. Siinse kultuurim a

ja g a  võiks uhkustada iga  linn.
Meie esinemised võeti vastu väga  

soojalt ja  huvituti koguni, kas pole 
meie lau ludega plaate. Esinejaiks 
olid ansambel «R entaab lus» ja 
«L akstigaJ» , rahvatan tsijad  n ing 
Valdo Randpere. Apatitõs esinesi
me kaks korda «A patitstro i» eh ita
jatele , autom ajandite töötajatele ja  
25. septembri hommikul jätsim e 
p ihlakapunas linnaga hüvasti. Te
geliku lt polnudki need päris p ihla
kad, vaid selle  kliim a jaoks are ta 
tud sort, sest tavaline pihlakas siin 
ei kasva.

Rong «A rktika» v iis meid M ur
m anskisse. Ettenähtud mitmest esi
nemisest jä i kahjuks osa ära. Eriti 
kahju oli ärajäänud  kohtumisõhtust 
Põhjalaevastiku meremeestega. P i
di see ju toimuma (päris) sõ ja lae
val. Kuid laev oli kontserdiks m ää
ratud a ja l juba kaugel merel. Kont
serdi andsime aga  p iirivalvuritele. 
Sõ jalaevade uudistam iseks tuli 
sõita Severomorskisse. P ärast me
remeeste linnaga tutvum ist jõudis 
kätte ko'usöidu aeg. Ees ootas 
4 tundi õhulendu. Kui T allinna tu 
led paistma hakkasid, motles meist 
v ist küll igaüks tuntud tõele: kui 
kaugel sa ka ei käiks, kui kaua 
seal ka poleks, kõige kaunim on ik
ka seal, kust oma reisi a lustasid .

Se llega oligi üks m eeldejääv reis 
lõppenud, m illest võtsid osa Heino 
Variku, M aia E ljas, Evi Saluveer. 
Külli Rebane, M argus Hanson, U r
mas ja  A lar Soots, Valdo Randpere, 
Toomas Haldma, Ulvi Sõõrumäe, 
M arina Jegoršina , Merike Toiger, 
Meeme Utt, Rein Kinkar ja  a llak ir 
jutanu.

PEETER JÄRVELAID

K allis ü liko o lik aas lan e , kui S a  nüüd 
a im ad , m is keeles too te rv itu s  on, s iis  
võid a rv a ta , m illise  liid u v a b a r iig i pea
lin n ast ma se lle  k ir ia  tee le  lä k itan . Tõl
kes on sel?с nim i K i v i s t  l i n n .  Loomu
lik u lt  TAŠKENT, U sbekim aa pealinn , 
m ille  ü likool täh is ta s  om a 60. a a s ta 
p äeva ja  noorsoo so lid aa rsu se  p aeva 
kõrgkoo lide v ah e lise  sõ p ru sn ad a lag a . 
Meie ü liko o list len d as  Taškenti у  is  
tu d en g it, •

K I R I
L E N N U J A A M A S T

«M e maandume Usbeki NSV pea
linnas. Taškent on elanike arvu 
poolest (1,6 m ilj.) ne ljas linn NSV 
L iidus. Linn asetseb Põhja-T jan- 
S an i eelm äestikus, 440—480 meetri 
kõrgusel merepinnast. Temperatuur 
T aškendis on 28°,» kostab lennuki- 
raad iost hele naisehääl. M is s iis 
ikka! M antel tuleb muidugi kotti 
toppida, suured kodinad n ing pill 
кШ л  ja  v ä lja . Tugev kopsutäis oh
k a  s isse  ja vapustus: m illine värs
ke kevade lõhn, palavus jä  erk 
Keskpäevane paike (kell v iis õhtul

meie skaa la  jä r g i) . Rohelus, mis 
meid lennujaam a ees embusse võt
tis, tä itis  otseses mõttes silm ad ja 
muu jaoks polnudki korraga mah
ti. Tekkis sam a tunne, mis eelmise 
aasta  ap rillis rongiga Gruusiasse 
sõites, öh tu l heitsin m agam a veel 
Kesk-Venemaa lum elaigu iiste põl
dude vahel, kuid hommik ä ra tas  ju 
ba » äris lõunam aiste taim ede rohe
lusega.

M ulle tundub, et Kesk-Aasia ja 
T aga-K arpaatia taim edel on rohe
lus teist värv i, ku idag i ergem ja  
sügavam .

Lennujaam  jä tt is  kena m ulje, 
ku ig i päris tummaks see enam ei 
löönud, T allinna oümpiaobjektid 
olid sellest üle. Hea arvam ine Taš- 
kendi ehitustest ag a  re isi kestel 
a ina süvenes.(

O L E M E G I  P Ä R A L !

Läbi mitmete sekelduste jõudsime 
lõpuks nii kaugele , et võisime oma 
õöbim ispaigas, füüsikute üh ise la

mus, end sisse seada. Enne sõitu 
hoiatati meid, et Taškendi sõidu- 
keis on suur trügim ine. Öeldi, et 
ilm selt tuleb see rahvuslikust oma
pärast. Nüüd siis nägim e. Rahvus
likust om apärast on asi siisk i kau
gel. L innatransport on lih tsa lt a ja 
le ja lg u  jäänud.

N iisiis: tuleb buss, tramm või 
troll (viimse võimaluseni täis, sest 
nad käivad mitu korda harvemini 
kui Tartu bussid ), aga  peatuses on 
veel inimmass, kes tahab peale min
na. Lõppkokkuvõttes sõidavad liik 
lusvahendid avatud ustega. S e lle 
gipoolest ei mahu kõik peale. See 
on justku i pisike olelusvõitlus.

P .S . J a  sõidukid ähvardavad iga  
hetk la ia li vajuda,

K I R I  E E L V O O R U S T

Jõudsim egi endisesse saksa k ir i
kusse, mis oli väikeseks kontserdi
saa lik s  m ugandatud. Seal pidi toi
muma noorsoo- ja  poliitiliste lau lu 
de festivali eelkonkurss. Ilus ruum 
küll, a g a  kõlavus oli kehv.

( J ä r g n e b )

Oli malenädal
Kas sa tead, kus asub Tartus ma- 

eklubi? Võin peaaegu kihla vedada, 
et vähem alt pooled tudengid — kui 
mitte enamik — vastavad  e itavalt. 
Ja  ega m idagi im estada olegi. Üp
ris h iljuti otsisin ka ise tead jaid  
inimesi, kuni vastu tulnud male- 
sõber. mind M agasin i tänavale  ju 
hatas. Kohta, kust se llist asutust 
otsima po.eks hakanud, m ajja , mis 
sellisele asutusele kuidagi ei sobi.

Olgu kuidas on, aga  just selles 
klubis viidi läbi Tartu m alenädala 
mitmed üritused, sealsam as see põ
hiline nupuliigutam ine Paul Kerese 
m älestusfestivalil toimuski. Arvan, 
at sel puhul tasus otsida küll.

M alepisik pidanuks as ja s t huvi
tatud üliõpilasele külge jääm a üri- 
tustesarja  avapäevast peale, sest 
kohe a lgu l tu li m ale ise tema juur
de. Peahoone au las ja  lähim as au
ditooriumis sai tol pühapäeval pä
ris tõsiseid heitlusi näha. Põnevaid 
partiisid Eesti—Moskva m atšil ja  
suurm eister Ju ri Averbahhi sim ul
taanil jätkus. Kui ise m ängida ei 
õnnestunud, sits uurida-«kiib itseda» 
ikka. J a  NSV Liidu M aleföderat- 
siooni asepresidendile küsimusi esi
tada.

M alenädal läks edasi sim ultaan i
de, välk- ja  k iirturn iiridega. Neid 
oli asutustes-ettevõtetes, linnas ja  
rajoonis, m uidugi ka klubis. Iga 
päev pakkus m idagi uut. Ole ainult 
mees ja  ilmu v ä lja l

Püüdsin mõnelgi päeval sünd
mustele kaasa elades jä lg id a  nimelt 
üliõpilaste osavõttu. M aleklubi na- 
gides igatahes korraga üle paari 
tekli ei näinud, m ängijad  enam asti 
soliidsem as eas või siis veel tu- 
dengiikka jõudmata. Nähtu ja  le

hest loetu põhjal ju lgen  väita , e t 
tudengite huvi kippus koonduma 
sim ultaanidele. M eistritelt võeti tub
lit mõõtu, oli neidki, kes võidu või 
v iig i eest vimpli pihku ja  nime 
«E dasisse» said.

Kõige suuremaid tegusid kõige 
suurematel võistlustel on teinud ja  
tegi nüüdki ülikooli esim aletaja 
Jaan  Merilo. Kõigepealt püüab ta 
eelmise aasta  teise koha jagam ist 
linna tšem pionaadil üle ku lla ta . 
M alenädala eel ja  sees m ängis ta  
esimesed partiid n ing jätkab kind
la lt liid rite  hulgas. Linna koondi
ses rajooni vastu istus Merilo tei
se laua tag a  n ing võitis, vä lk tu r
n iiril «Tartu 950» oli kolmas.

T änavapild is ja  peahoone askel
dam ises on silm a jäänud mõnedki, 
kes varem atel aegadel a g a ra lt  m a
let m ängisid ja  ka üht-teist korda 
saatsid . Nüüd on nad üliõpilastena 
m illeg ipärast m alele kadunud. Kui 
kõik jõud koondada, peaks kokku 
saam a kaunis lõõgi- ja  arenemis- 
võimelise TRÜ koondise, esimese 
jä rgu  tasem el k indlasti. Selleks a i
taks suuresti kaasa näiteks üks ü li
koolisisene m alevõistlus, pealegi 
poleks palju täh istada Paul Kerese- 
m älestusfestivali tudengite indivi- 
duaaltu rn iiriga . Spartakiaad  tuleb 
ju  nagun ii ja  omasoodu.

N iisiis: m alenädal on lõppenudp 
hakakem m alet m ängim al

INDREK LINDSALU

Ülikooli 
spartakiaad

Nagu möödunud lehes lubatud, 
panen seekord paberile ülikooli 
spartak iaad i orienteerum isvõistluste 
võistkondliku parem usjärjestuse. 
Siin  toimus ka üks muudatus. Et 
juristide protest rahuldati, tõusis 
teaduskond neljandalt kohalt kol
mandaks.

Seletam iseks rohkem ruumi ei 
raiska, selgem a pildi saab  tabelist. 
(Su lgudes koht möödunud aasta l.)
1. b io lo o g ia-g eo graafia . (1 .) 343 p.
2. m a jan d u st. (4 .) 152 p
3. õ igu st. (10.) 116 p
4. m atem aatik a t. (3 .)  114 p.
5. filo lo o gia t. (5 .) 92 p.
6 .- 7 .  a r s t it . (7 .) 79 p. 

KKT II (14.) 79 p.
8. füüsik a-keem iat. (6 .)  71 p
9. KKT III (13.) 62 p.

10. töö ta jad  (2 .) 60 p.
11. ž u rn a lis tik a  (12.) 56 p.
12. a ja lo o t. (15.) 42 p.
13.—14. spordim ed. (9 .) 8 p. 

KKT IV (8 .) 8 p.
Individuaalvõistluste juurde veel 

n iipalju , et tänavused võitjad Ruth 
Vähejaus ja  Tiit Tali olid möödu
nud spartak iaad il teised.

KOLLI MUNA joonistus.

M e h e d .  I. T iit T ali (KKT II) 33.10;;
2. Veljo Kokk (m atem .) 35.45; 3. Leno 
H aldna (m atem .) 37.12; 4. Tarmo P a ju 
m ets (m a jan d u st.)  37.43; 5. Arne K ivis
tik  (tööt.) 38.04; 6. Heiki R lisb erg  
( fü ü s .)  40.56; 7. Rein P rank (tööt.) 
43.03; 8. Heino M ard iste (tööt.) 46.22;
9. K. L ainem äe (m a jan d u st.)  47.30; 10. 
V eljo  S ild  (keem ia t.) 48.03.

N a i s e d .  1. Ruth V äh ejau s (KKT 
II) 34.16; 2. M erike Annus (a r s t i t .)  
51.49; 3. Ü lle S av io ts  (b io -geo ) 52.45;
4. U rve K ibar (b io -geo ) 53.07; 5. Dal- 
m a K äärid (b io -geo ) 53.45; 6. T iina Kik
k as  (b io -geo ) 55.24; 7. D iana Kool 
(b io -geo ) 56.04; 8. T iia  Kuimets (bio- 
geo ) 56.11; 9. R iina M aas in g  (ž u rn .)  
58.00; 10. L iina M äg i (m a jan d u s t.)  
1:02.02.

R. LOTT

Välkintervjuu võitjaga
Meeste 6 km orienteerumises oli 

tänavu parim Tiit Tali KKT II kur
suselt. Ta on m eistersportlase kan
d idaat ja  tänavune Eesti NSV 
meister raadioorienteerumises.

Natuke endast?
Orienteerumist teen neljandat 

aasta t, seda õpin ülikooliski. Unus
tanud pole ka teisi- spordialasid. 
Lemmikaladeks on veel suusatam i
ne ja  m aratonijooks. M aratonis 
jooksin Eesti juunioride rekordi

2:37.26.
Spartakiaad ivõ istlused?
Rada oli suhteliselt- lihtne. Ka

heksast m ärg ist tuli va lida kuus. 
Kuidas see valik  tehti, sa i o tsusta
vaks kohtade jagunem isel. Rada oli 
võistlusteks hea valitud , nende il
made kohta veel kü lla lt kuiv. K aart 
pidi arusaadav  olema a lg a ja te legL  
Konkurentideks olid mulle m ate
m aatikud Kokk ja  H aldna. Õnnes
tus ag a  võita.

uudis 0 sport о uudis

*  26. oktoobril toim ub ü likooli sü g is -  
m atk. M atka p ikkus on 15 km, se lle  läb l-  
n u ile  pan nakse k ir ja  VTK normi t ä it 
m ine. S ta rt  on K alda tee lõpus, v iim ase  
b u ssip ea tuse  iu u re s . M atk ku lgeb  Ihas
te su u n as . Kõik osa võtm a!

*  Eesti NSV m eistr iv õ is tlu ste s t džuu- 
dos võ ttis  Tartu võ istkonna koosseisus 
osa k a  8 m eie ü liõ p ila s t. Neist 6 tu lid  
m edalile . Eesti m e is tr it iit li v õ its id : ke-

NB!
T u leva l n ä d a la l a ja le h t  e l Ilmu. 

J ä rg m in e  num ber jõuab  lu g e ja n i ne lja* 
p äeva l, 6. novem bril. Kõik to lle  lehe 
m ate r ja lid  p eavad  to im etuses o lem a h il
jem a lt n e lja p ä e v a l, 80. oktoobril, p il-

h ak aa lu s  kun i 71 k g  V lad im ir P ahho - 
mov (KKT II) j a  kun i 78 kg  A ndres 
P õ h ja la  (KKT IV ). T eise koha sa i Ar
v id a s  G aien tas (spord im ed . II) keha
k a a lu s  kun i 65 k g . M eistrivõ istluste- 
p ronksm edalid  kuu lu s id  k eh ak aa lu s  ku 
ni 65 kg  A leksei O borinile (spord im ed . 
I I ) , kuni 71 kg  G eorgi V lh lja ’ev ile  
(KKT I) j a  ü le  95 kg  A ivar Je re t ile  
(õ ig u s t. I I ) . R. LOTT

did j a  joon istu sed  v ee lg i v arem , s . t~ 
ko lm apäeva hom m ikul.

NBt
T äna ilm ub ka  venekeelne a ja le h t. 

Toimetaja kt. M. TEPPO

A jalehe «TRG » to im etuse a ad re a s : 202400 T artn , Ü likooli t .  18, TRO. ruum  302. te l. »41-21/253. H ans H eidem anni n im . tr f lk lk e ia  trük k . T artu  O llkooll 17/1». I II . O kslknum brl hind 2 k o p ,
TelHm. n r, 3696* MB-I03I1.

» T R Ü » . T . „  P .« « ™  10— — » ( .T . i w n *  гмудмктмпиы» ,™ «p c .r«T .). Орган оарткма. xoacaftra ЛКСЯ и врофаона Тартуеквго г. T a w .
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Esmaspäeval oli 
parteikonverents

Esmaspäeval, 3. novembril kogunesid kella I4-ks au lasse ulikoofi 
arvuka parteiorganisatsiooni esindajad oma järjekordsele aruande- ja 
valim iskonverentsile. K ülalistena võtsid sellest osa EKP Keskkomitee 
teaduse ja  õppeasutuste osakonna juh ata ja  Aili Aben, ENSV kõrg- ja  
keskeriharidusm inister Ilmar Nuut, EKP Tartu linnakomitee esimene 
sekretär Indrek Toome ja  sekretär Jaak  Kaarma.

Konverents kuulas ära  EKP TRÜ komitee sekretäri dots. Advig 
Kirise aruande eelmise kahe aasta  tööst. Sõna võtsid delegaadid ja  
külalised M. Salundi, J . Rebane, M. Kallion, S. Laar, M. Saarm a, 
A. Viru, J. Järv , A. Tamm, L. A llikmets, A. Ots, A. Dovidenko,
H. M etsa, E. Türi, A. Koop, I. Nuut, I. Toome, A. Aben ja  A. Kiris. 
Töö aruandeperioodil tunnistati rahuldavaks.

V aliti delegaadid EKP Tartu linnaorganisatsiooni konverentsile ja  
uus 2I-Iiikmeline komitee. Uude komiteesse kuuluvad E. H irvlaane,
H. Kabur, J . Kalits, A. Kallikorm, V. Kelder, P. Kenkmann, A. Kiris, 
A. Koop, I. Koppel, L.-P. Kullus, S . Lannes, A. Lauren, A. Lenzner,
H. Müür, A. Ots, S. Smirnov, V. Sootak, J . Tapfer, E. Türi, I. Unt,
H. V algm aa. Parteikomitee sekretäriks va liti taas  A. Kiris.

OKTOOBRI AKTUSELE

tuleme täna kell 14 au lasse.

RONGKÄIGUKS

koguneme homme kl. 11.45 Akadeemia tänavasce.

60 aasta t tag as i, 5. novembril 
1920 võttis Eestimaa Kommunistlik 
Partei oma I kongressil vastu par
tei programmi. Selle dokumendi 
koostamisel oli vahetuks eeskujuks 
VK (b)P VIII kongressil 1919. a a s 
tal vastu võetud sotsialism i eh ita
mise programm. O luliselt toetuti ka 
Oktoobrirevolutsiooni ja  Eesti Töö
rahva Kommuuni dekreetidele n ing 
p raktilistele saavutustele . Kõiki 
neid allikaid  täiendas Kommunist
liku Partei Eesti Keskkomitee poolt 
1920. aasta  juu lis sõnastatud mõte
— «partei on selles kindlas tõear- 
ram ises, et kap ita listlise  võimu ku
kutam ine mitte enam kaugel ei ole». 
S iit ka m õistetav, et EKP prog
ramm k a jastas  põhiliselt neid ü les
andeid, mis tuli lahendada tu leva
sel nõukogude võimul.

1920 — 1980
Programm koosnes sissejuhatu

sest ja  viiest a lao sast. Viies osa kä
sitles partei ülesandeid hariduse ja  
kasvatuse a la l. Kõigepealt m äärati 
kasvatustöö eesmärk. Selleks oli 
«kasvavat põlve kehaliselt ja  vaim- 
lise lt kokkukõlas ette valm istada 
kommunistlise korra kõrgete ideaa
lide teostam iseks». Kogu haridus
süsteemi korraldus tuli vastavusse 
v iia  selle eesm ärgi realiseerim isega, 
seejuures « ig a le  õpilasele ta  kaldu
vuste ja  võimete kohaselt võimalust 
andes teaduses, kunstis või teistel 
kultuuraladel süveneda ja  v ä lja  
areneda». Programm nõudis reso
luutselt, et kasvatustöö peab olema 
vaba kiriku mõjudest ja  «kodanlise 
korra o rjastava ist eelarvam ustest.»

Eri lõik käsitles haridussüsteem i 
demokratiseerim ist. «H ariduse
omandamist tuleb võim aldada kõi
gele töörahvale kõige laiem ates p ii
rides algharidusest ülikoolin i,» m ää
ras kommunistide tegevusprog
ramm. Väljaspool üld- ja  erihari- 
dussüsteemi tuli hoolitseda, et ra a 
matukogud ja  kunstikogud oleksid 
igati kättesaadavad töörahvale. 
Partei seadis ülesandeks kaasa 
tõmmata «töölisi endid kõige la ie 
mal ulatusel haridustöö korralda
m isele.»

Niisugused ülesanded püstitas 
EKP hariduse ja  kasvatustöö v a l
las 1920. aa sta l. 20 aasta t hiljem , 
1940. aasta  so tsia listliku  revolut
siooni päevil avanes võimalus a lu s
tada nende ideede elluviim ist.

JÜRI ANT

Selles lehes
ф  Ülikooli kommunistide kahe aasta  tööst — 2. ja  3. Ik. 
Q  Tartule anti üle orden — 3. lk. 
ф  NLKP XXVI kongressi eel — 3. lk. 
ф  öppetöö tulemuste jä rg  — 4. lk. 
ф  Nimelise stipendiumi saa jad  — 4. 1b.
©  Lehekülgi ülikooli komsomoli ajaloost — 5. 5k.
©  Uus rubriik «H etk» — 5. lk. 
ф  Kirjandusmuuseum 40 — 6. Ik.
®  Kandidaadidissertatsioonide probleemid — в. lk.

ILMAR ANVELDI p lakat.

Eeskujuliku töö ja  aktiivse ühiskondliku tegevuse eest 
pälvisid k iituse Suure So tsia listliku  Oktoobrirevolutsiooni 
63. aastapäeva puhul järgm ised ülikooli töötajad.

ASETADA FOTO ÜLIKOOLI AUTAHVLILE 
Professorid Ain-Elmar KAASIK, Valve SAARMA, Jo 

han SARV ja  Heiki MÜÜR; dotsendid Jaan  LOKO, Virve 
KASK, Mare LIND, Evald TAMMEPÕLD, Endel JÜ R I
MÄE, Erna LÕOKENE ja  E lviira VASSILTŠENKO; va
nemõpetajad Tiit ROSENBERG, Leili KOSTABI, Elts 
ABEL, Eimar RAHUMAA, Jaan  SOOTAK ja  Inda RAJA- 
SALU; vanem teadurid Vello PÄLLIN ja  Mati KAREL- 
SON; assistendid Aksel KOORITS, Mati LAAN ja  Kersti 
RÄMMAL; insenerid Udo SÕÕRU ja  Vaike PÕDER
SOO; vaneminsener Leonhard MATISEN; peabibliograaf 
Anne LENTSIUS, vanemökonomist Frida MIKK; vanem- 
laborandid Aime-Vaike JÕGISE ja  H ilja NAMM; üliõpi
lased Merike PETERSON, Jaak  ARU, Varri VÄLI, Anne 
HALLING, Andres IHERMANN, lv i TAELA, N atalja 
PUH ja  Tõnu TAMME; kom andant Lembit VALDMAA; 
korista ja  Mai TELLMANN ja  laudsepp Sergei AMOSSOV.

AVALDADA KIITUST 
A d m i n i s t r a t i i v - m a j a n d u s o s  a  k o n n a s t  

keskküttekütjate Jüri HANSONILE, m ajaho id jale Natalie 
HERMILE, riidehoidjale Juhan LILLEMETSALE, m eistri
te Ilm ar KÕIVULE, vaneminsener Kiira TALJALE, san i
taartehnikutele Endel TELLINGULE ja  Dmitri 2UKOVI- 
LE, vanem redaktorile Udo OTSUSELE, redaktorile Niina 
LEPALE, b ibliograaf Kersti TAALILE, raam atukoguhoid
ja le  Tam ara KOZÕREVALE, vanem inseneridele S irje 
TARKILE ja  Elve KUUSIKULE.

A j a l o o t e a d u s k o n n a s t  dotsentidele Kaid* 
JAANSONILE ja  Peeter TULVISTELE, nooremteadur 
M arika RAUKILE, vanem laborant M are KULULE, metoo- 
rfik Maie PEELILE, ü liõp ilastele M art KALMULE, M art 
LAARILE, NAIDI AABRAMSILE ja  Tõnfc LEHTSAA
RELE.

A r s t i t e a d u s k o n n a s t  kateedrijuhata jate le  pro
fessoritele Jü ri SAARMALE ja  Ennu SEPALE, professori
te le  Henno TIKULE, Elmar KARULE, Selm a TEESALU
LE ja  Koit ESTRILE, dotsentidele Veera KIIGELE, Ee- 
gen TALLMEISTRILE, Artemi VAPRALE, Veinart PO-

tttttkvüBH  k ä s k k i r i
KILE, Ants PEETSALULE, Peet-Henn KINGISEPALE ja  
Sulev MARAMAALE, assistentidele M aia SCHMIDTILE, 
Ivar VAASALE, Arno ADAMSOOLE ja  Helle LEESIKU- 
LE, vanem õpetajatele Anne-Liis PADARILE ja  Kalev UL- 
BILE, vanem laborant Aasa RAUDSEPALE, insener Juste 
BOROVKOVALE, vanem preparaatoritele Helga TIBBINI- 
LE ja  Ella SEMMILE, laborant Oili LUHALE, üliõpilas
tele Anneli KASELE, Eleonora JEGORENKOVALE, Piret 
TEEDUMÄELE, Aima UUDILE, M arina KISILIERILE, 
Andres LINDMÄELE, Pavel PLJUHHINILE, Ja ak  TÄL- 
LILE, Jüri LIEBERGILE, Andres ARENDILE, Ülle PE
REMEHELE, Sandor SUBOLE, Nadežda LJUTERILE, 
Boris JANOVSKILE, Tiit HALLINGULE, Aili ORULALE, 
Malle MÄLKSOOLE, Urve ÕIMULE, Stepan SAHNJUKI- 
LE, Irja KALBELE, V irge JÄNESELE, Anne EERMALE, 
Andres MEOSELE, Sulo PUUSTALE, Artur KESKKÜLA
LE, Jü ri LAASIKULE, Lazio STEFILILE, Krista REBA
SELE ja  Inga LUKSILE.

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  
professori kt. Endel VAREPILE, asp irant Riho MÄLLOLE, 
vanem teadur Eva HEINARULE, preparaatoritele Salm e 
PENDERILE ja  Tiiu KORPUNOVSKAJALE, kassiir M ar
ta LINTSILE, üliõpilastele Külli KERGELE, Heldi 
THOMSONILE, Kaiev SEPALE, Peeter TALVISTELE ja  
Märt KÜLVIKULE.

F i l o l o o g i a t e a d u s k o n n a s t  professoritele Paul 
ARISTELE ja  Eduard LAUGASTELE, dotsentidele Je lena 
GURJEVALE, Aino VALMETILE ja  Toom ÕUNAPUULE, 
vanem õpetajatele Aurelie ALLILE, Sofia OLENOVALE, 
Külvi PRUULILE, Haldur ÕIMULE, Irina KÜLMOJALE 
ja  Ilm ar MULLAMAALE, õpetajatele Kersti REPPOLE, 
Georg ALLIKULE, Ants AAVERILE, Mal» TURKILE, 
Hans KÜNKALE ja  Luule EPLERILE, vanem laborantidele 
S ir je  RAMMOLE, Ljudm ila VEDINALE, M aret KONSO- 
NILE ja  Netti 2U RAKOVS KAJALE, laborandile Anne 
ROOSVALDILE, ü liõpilastele Tiina TAMMURILE, Merike 
VANEMALE, U rsula EERIKULE, Karin POOLALE, Maie 
MÕISJALE, M aria RABERMANILE, T atjana 2UBOVALE,

V aleria DMITRJEVALE, Vahur KALMRELE, Tiina PEET- 
SOLE ja  Mall MATTOLE.

F ü i i s i k a - k e e m i a t e a d u s k o n n a s t  dotsent An
do OTSALE, vanem õpetaja Toomas TENNOLE, vanem
teaduritele Imbi TALVIKULE, Elmar TALVISTELE ja  
Aleksei MASIRINILE, vaneminsener Mati HIIOPILE, in
sener Aleksander ZALIVINILE, elektroonik Aavo PAR
VELE, insener Anton HELLATILE, vanem laborant Kalle 
KIIRANENILE, asp irant Peeter VARESELE, üliõpilastele 
M argus EEKILE, Ago RINKENILE, M art MÄRDINILE, 
Juhan SEDMANILE, Aleksander REBASELE ja  Enn KA- 
SAKULE.

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  dotsentidele 
Erich KÜBARSEPALE, M artin KUTMANILE ja  Arnold 
VAIKSAARELE, vanem õpetajatele Osvald ALLIKSAARE- 
LE, Tõnu SIKKUTILE ja  Elvi PRIILE, õpetaja Ilona LOI- 
DILE, nooremteadur Karin ALEVILE, insener Saim a 
TIMPMANILE, laborant H elga UIBOLE, vanem preparaa- 
tor Leonhard TOOMELE, ü liõpilastele Kersti SÕLELE, 
V ladim ir PAHHOMOVILE, Neinar SEL1LE ja  M art 
VAIKSAARELE.

M a j a n d u s t e a d u s k o n n a s t  dotsentidele Evi 
KOLGILE ja  Aino SIIMONILE, vanem õpetajale Heli 
RUUSSAARELE, laborant Ene KRINALILE, ü liõpilastele 
Helbe LILLEMETSALE, Epp LIHTSALE, Ester ROOTS
LASELE ja  V ilja  LEPASALULE.

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 Ai
vo PARRINGULE ja  Olaf PRINITSALE, vanem õpetaja 
Raivo REILJANILE, Aida JAV1TILE, üliõp ilastele Toomas 
METSMAALE ja  Jaan us PÕIALILE.

Õ i g u s t e a d u s k o n n a s t  dotsent Heldur SAAR
SOOLE, laborant Ene JANTSIKESELE, preparaator Irina 
RENTELILE, ü liõpilastele Andrus LULLALE, Ene NU
KALE, Aavo VIIOL1LE, Heino JUNOLAINENILE, Eve 
KIVASTIKULE, Raivo AAVISTOLE, Reet PULLERITSU- 
LE, Jaan  TOOMEPÄRJALE ja  Ülle AJULE.

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  dotsenti
dele Ülo VANAASEMELE ja  A leksander BLUMFELDTI- 
LE, vanem õpetaja Jüri TAMMARULE.

Reki«* ARNOLD КООГ

EKP TRü komitee, TRii rektoraadi, ELKNü TRü komitee ja TRw ameUühingekomitae häälekandja
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EKP TRU organisatsiooni IV konverents
Eelm isel konveren tsil 1. novem bril 

k aks a a s ta t  t a g a s i v a litu d  21-liikm elist 
parteikom iteed  ju h a ta s  sek re tä r in a  õ i
gustead u skon n a  dots. ADVIG K IRIS. 
Kahel a a s ta l teh tu st saab  ü lev aa te  kon
veren tsi a ruand est, m ille  av ald am e a l l 
jä rg n e v a lt  lüh en datun a .

*
M öödunud kahe a a s ta  jooksul on 

NLKP Keskkomitee ja  EKP Keskkomitee 
vastu  võtnud rea  o lu lis i o tsuse id , m il
le s t  m eil on er it i täh tsad  «Id eo lo og ia
töö j a  p o liit ilise  k asva tustö ö  ed asise st 
p aren d am isest»  n ing «K õrgkooli e d a s i
se s t a ren g u st j a  sp e ts ia lis t id e  e ttev a l
m istam ise tasem e tõ s tm ise s t» . Eriline 
koht on se lle  a a s ta  NLKP Keskkomitee 
ju un ip leenu m il, m is k u u lu ta s  v ä l ja  p ar
te i XXVI kongressi kokkukutsum ise. 
M eie konverentsi a ja l  e lab  kogu m aa 
ä s ja  to im unud NLKP Keskkomitee ok- 
toobrip leenum i m õju a ll,  m ille  m a te r ja 

l i d e  põh ja lik  tundm aõpp im ine on p äeva
korra l kõ ig is  m eie p arte io rg an isa ts io o 
n ides. Ü likooli parteikom itee on oma 
ig ap äev a se s  tegev use s  TRÜ p a rte io rg a 
n isatsio on i juh tim ise l j a  kogu ko llek
tiiv i n in g  ühiskondlike o rg an isa ts io o n i
de p a rte ilise l suun am ise l läh tun ud  ja  
juh in dun ud  ne ist ja  te is te s t täh tsa te s t 
parteidokum entidest.

A ruandeperioodil võ ttis NLKP Kesk
kom itee v astu  veel ühe o tsuse, m is o lu 
l is e l m äära l hakkab m õ ju stam a ü likooli 
j a  p a rte io rgan isa ts io o n i teg ev u st. NLKP 
Keskkomitee lu b as  oma o tsu sega  tän avu  
29. ju u lis t  EKP Keskkomiteel ja  NSV 
Liidu Kõrg- ia  K eskeriharidusm in istee- 
rium il k o rra ld ad a  1982. a a s ta l ü likooli 
350. a a s tap äev a  täh is tam ise  ü ritu sed . 
S e lle g a  on m eie ü liko o lile  a v a ld a tu d  
jä r jek o rd se lt  kõrget tun n u stu st (m eenu
tam e ülikooli ta a sav am ise  175. a a s ta 
p äeva p idu likku  täh is tam ist ia  TRÜ 
arvam ist NSV Liidu ju h tiv ate  kõrgkoo
lid e  h u lk a ). 350. a a s tap äev a  täh istam in e  
paneb m eie a rvu ka le  k o llek tiiv ile  ja  
p arte io rg an isa ts io o n ile  v ä g a  suured  
ü lesanded  ja  tõ s ise  v a stu tu se .

TEADUSLIK-
PEDAGOOGILINE

KAADER

Iga teaduslik-pedagoogilise kol
lektiivi edukus sõltub suuresti se l
lest, m issugune on kaadri erialane 
ja  poliitiline ettevalm istus, kuidas 
suudetakse lahendada oma ülesan
deid. 1. oktoobri se isuga töötab 
meie ülikoolis 759 õppejõudu ja  
196 teadurit. Kahe aa s tag a  on õp
pejõudude arv suurenenud 73 võrra. 
See on m ärgatav  kasv. Sam al a ja l 
ei ole n iisugust kasvu teaduslike 
kutsete ja  kraadide arvus. Praegu 
on meil kokku 106 teaduste dokto
rit ja  professorit n ing 436 teaduste 
kandidaati ja  dotsenti. Sam al a ja l 
a g a  on ülikooli õppejõudude tea
dusliku kvalifikatsiooni tõus aeg 
lustunud. 1975.—1978. aastan i ka
hanes teadusliku k raad iga õppe
jõudude osakaal 4%, teadusdok
torite osakaal 2%. See tekitab 
muret, sest külla ltk i suur osa meie 
kvalifitseeritud õppejõude on jõud
nud vanusesse, kus hakatakse loo
buma aktiivsest teaduslik-pedagoo- 
g ilisest tegevusest. Lähema 5—10 
aasta  vältel peab olema vääriline 
reserv loomulikult vä lja langeva le  
kaadrile.

Juba X v iisaastaku a lguses kinni
tas parteikomitee kaadri liikumise 
ja  paigutam ise perspektiivplaani. 
Iga  aasta  a lgu l on läbi vaadatud 
teaduskondade kaadri liikumise a a s 
taplaan id . Kahtlemata on see av a l
danud teatud positiivset mõju.

Teaduslik-pedagoogilise kaadri 
kvalifikatsiooni tõstmise endise tem
po säilitam ine VAK-i praeguste 
nõuete juures on raske. Rida prob
leeme ei ole lahendatavad ülikoolis. 
Kuid paljud kateedrid ei pööra ka 
ise sellele küsimusele kü lla ldast tä 
helepanu. Vead a lgavad  juba aspi- 
rantuurikandidaadi valikul. Sageli 
on kandidaat keskpärane üliõpilane, 
kellel ei ole v ä lja  kujunenud sü ga 
vat teadusliku töö huvi ega  ise
seisva töö oskusi. Selle tag a jä r je l 
lõpetas 1979. aasta l kandidaaditöö 
kaitsm isega vaid 51,3% statsio 
naarsetest asp irantidest.

Praegu on kogu rektoraat ja  kõik 
dekaanid ning üle 80% kateedriju- 
hata ja ist kommunistid. Parteisse 
vastuvõttu tuleks suurendada nen
des teaduskondades, kus kommu
nistide osakaal on veel väike (filo 
loogia- ja  m atem aatikateaduskon
n as). Tõhusamat panust õppejõudu
de parteilisuse tõstmisel peab and
ma ka aspirantuur.

ÕPPETÖÖ

Õppetöö on tulevase spetsialisti 
ettevalm istam isel m ääravam aid 
komponente, sest selle kvaliteedist 
ja  efektiivsusest sõltub, kas kõrg
kooli astunud noorest saab kõrgha
ridusega spetsia list, kas ta suudab 
toime tu lla nende vastu tusrikaste 
ülesannetega, mis ta lle  paneb are
nenud so tsia listlik  ühiskond teadus- 
lik-tehnilise revolutsiooni a jastu l.

Parteikomitee ja  rektoraat on õp- 
petööküsimustele pööranud aruan
deperioodil tõsist tähelepanu. Ka 
enamik teaduskondade parteio rga
nisatsioone ja  P a r t e i g r u p p e  on jä r 
jekindlalt tegelnud õppetöö partei

lise suunam isega. Oks tõsisemaid 
probleeme on õpperuumide vähesus, 
m ille kõrvaldam iseks teeb rektoraat 
praegu v äga  suuri p ingutusi.

Eelmisel õppeaastal muutis õppe
töö korraldam ise ülikoolis terviku
na ja  eriti filoloogidel keeruliseks 
olüm piakaadri ettevalm istam ine. 
Enam kui 700 üliõpilast a lu stas et
tevalm istust giid-tõlkideks ja  muu
deks olümpiamänge teenindavateks 
töötajateks. Kõik ettevalm istuse lä 
biteinud üliõpilased said giid-tõlgi 
lisaeria la . Purjeregati korraldam i
sel kasutati neist 400 inimest m it
m esuguste süsteem ide teenistuses. 
Suure töö olüm piakaadri väljaõpe
tam ise korraldam isel tegid ära 
kommunistid võõrfiloloogia kateedri 
vanem õpetaja M all Tamm ja õppe
osakonna ju h ata ja  Mati Salundi. 
Tänusõnu tuleb öelda ka kõigile 
teistele õppejõududele ja  lektoritele. 
Üliõpilased said ig a ti nõuetekohase 
ettevalm istuse ja  neile ei olnud a s 
jaom astelt ametkondadelt ühtegi 
etteheidet eria lase ettevalm istuse 
ega  ka ideelis-poliitilise või kõlbeli
se taseme kohta.

Viimastel aastate l on õppetöö 
korraldust teinud teataval m ääral 
keerulisemaks seegi, et lisaks sü g i
sestele põllumajandustöödele oleme 
jätkuvalt abistanud linna ehitusor- 
ganisatsioone oma raam atukogu 
ehitusel, kus pidevalt töötab 25— 
100 üliõpilast. Ka praegu on ehitu
sel kogu aeg 50 ü liõpilast. Kõik 
need õppeplaanivälised tööd nõua
vad aga  v äga  operatiivset tunni
p laan i korrigeerim ist, täpset ja  
kooskõlastatud tegevust rektoraa
dilt ja  dekanaatidelt.

Viimases ülikooli ajalehes ilmus 
õppeprorektor prof. Uno Palmi 
põhjalik artikkel. Seepärast esitame 
vaid veel mõned arvud. Õppeedu
kus on aruandeperioodil paranenud 
lig i 3% 1977/78. õppeaastaga võr
reldes. Teaduskonniti on õppe
edukuse tase ühtlustunud m adala
ma õppeedukusega teaduskondade 
tõusu arvel. Praegu kõigub see 
teaduskonniti 95,3% (kehakultuu
rit.) ja  86,0% (füüsika-keem iat.) 
vahel. Jääb  loota, et a lla  80%-lised 
õppeedukuse, n äita jad , mis paari 
a asta  eest olid mõnes teaduskonnas 
küllaltk i tavalised , on nüüd jä ä 
nud minevikku.

Sam al a ja l ag a  ei saa  õppeeduku
se üldise tasem ega ka praegu rahul 
o lla. Lõppenud õppeaasta 90,3% -lise 
edukusega on ülikool vabariig i 
kõrgkoolide hu lgas üks viim aseid. 
Küsimus ei ole selles, et peaksime 
olema vabariig is või Liidus esiko
hal. Ülikooli kui terviku õppeeduku
se n ä ita ja  moodustub teaduskonda
de, osakondade ja  kursuste näita- 
ja is t n ing lõppkokkuvõttes kujun
davad selle eksam itega mitte toime 
tulnud üliõpilased. Pole loomulik, 
kui ühel kursusel ei lõpeta sessioo
ni peaaegu pooled üliõpilased (n ä i
teks 43% nagu see juhtus kevadse
mestril vene filoloogia H kursusel). 
Sel juhul on tegem ist meie töö 
p raag iga . Selle tekkimise täpsed 
põhjused tuleb v ä lja  se lg itada igal 
juhtumil eraldi.

Parteiorganisatsioon peab reso
luutselt võitlema ka kohati maad 
võtva lih tsustavalt üleoleva suhtu
mise vastu õppeedukuse nä ita jasse : 
rektoraat lih tsalt nõudvat õppe
edukuse tõusu huvides nõudlikkuse 
vähendamist, s. t. paremate hinnete 
panemist. Selliste  seisukohtadega 
varjatakse  tegeliku lt soovimatust 
sisu liselt tegelda õppekasvatustöö
ga, tä iustada õppetöö metoodikat, 
diferentseeritult läheneda ü liõpilas
tele, teha ka individuaalset õppekas
vatustööd.

Senine praktika on näidanud 
^veenvalt, et seal, kus parteio rgan i
satsioonid tegelevad tõsiselt üliõpi
laste kasvatam isega, on kursustest 
kujunenud tugevad kollektiivid. 
Seal on v äga  hea õppeedukus ja  
v ä lja  langeb vähe üliõpilasi. Nende 
n ä ita ja te  lahutam atut om avahelist 
seost ei ole ilm selt v a ja  hakata 
tõestama (n e lja  suurim a v ä lja lan 
gevusega teaduskonna hulgas on 
kolm nõrgeima õppeedukusega tea
duskonda).

Õppetöö parteilisel suunamisel on 
parteikomiteel olnud tihe kontakt 
rektoraad iga ja  TRÜ metoodikanõu
koguga. 27. novembril 1978. aasta l 
kuulas komitee ära metoodikanõu
kogu esimehe õppeprorektor kom
munist U. Palmi ja  kiitis heaks 
nõukogu töösuunad, kus põhiküsi
museks oli töö korraldam ine õppe
kirjandusega. Sellele probleemile 
oli pühendatud ka 5. m ärtsil 1979. 
aasta l toimunud üleülikooliline Õp
pemetoodiline konverents n ing sa 
ma aasta  kevadel teaduskondade 
õppemetoodilised sem inarid. Tähtsa

maid õppetööküsimusi arutatakse 
sam uti TRÜ nõukogu ja  parteiko
mitee ühistel istungitel. Nii arutati 
1978. aa sta l pedagoogide etteval
m istam ist. NLKP Keskkomitee otsu
se täitm iseks kavandatud abinõude 
tulemusel on pedagooge etteval
m istatavates osakondades ja  tea
duskondades üliõpilaste pedagoogi
lise töö oskuste ja  kogemuste and
mine muutunud sih ipärasem aks, on 
leitud uusi vorme õpetajatööle lä i
nud v ilistlastega  sidemete pidami
seks: füiisikapäevad TRÜ-s, mate- 
m aatikapäevad rajoonides. Ent pe- 
dagoogikutse ei ole ikka veel ü li
õpilaste seas eriti populaarne. Kui
gi selle nähtuse põhjused ei sõltu 
ainult ülikoolist, saam e ja  peame 
oma kasvatustöös õpetaja elukutses
se suhtumist o luliselt muutma.

EKP TRÜ komitee sekretär
ADVIG KIRIS

Parteikomitee on arutanud õppe
töö parteilist suunamist ka teadus
kondades, kus need küsimused on 
valm istanud suhteliselt suuremaid 
raskusi (m atem aatika- ja  filoloogia
teaduskonnas). Komiteel, eriti aga  
õppe- ja  teadustöö sektoril oli tihe 
kontakt ka õppeosakonnaga. Tihe 
on olnud koostöö ka komsomoliko
mitee õppetöö sektoriga. Eriti tun
nustavalt tuleb m ärkida komsomoli
komitee endise asesekretäri üliõpi- 
laskommunisti Sergei Nazarenko 
tublit tööd.

TEADUSTÖÖ

Kõrgkooli teadustööl on mitu 
funktsiooni. Ta peab tagam a tuge
va teaduslik-teoreetilise õppetöö, 
arendam a üliõpilases teaduslikku 
mõtlemist, kasvatam a süstem aatilist 
teadustööga tegelem ist.

Aruandeperioodil on ülikooli tea
dustööle avaldanud mõju TRÜ ar
vamine NSV Liidu juhtivate kõrg
koolide hulka. Sellest tulenevalt re
organiseeriti juhtim ise struktuur. 
On jätkunud teadustöö tem aatika 
viimine nende tähtsam ate suunda
de hulka, mis on NSVL TA uuri
mistöö programmides. A astast aa s
tasse on suurenenud uurimistöö te
m aatika komplekssus ja  koordinee- 
ritus. Seda kinnitab iseseisvate uu
rim isteemade arvu pidev vähenemi
ne: 1976. a. oli p laanis 247 teemat, 
1978. a. — 211, 1979. a. — 199 tee
mat. Ligi 60% uurim isteemadest on 
koordineeritud üleliiduliselt, üldse 
on koordineeritud 95% kogu te
m aatikast.

A astast aastasse on vähenenud 
lepinguliste uurimistööde arv ja  
suurenenud keskmine lepingu aasta  
maht. Kasvanud on õppejõudude ja 
teadurite teaduslik produktsioon, 
meie teadlaste autoritunnistuste 
arv. 1979. aasta l arvati ENSV pa
rimate lõpetatud uurimuste hulka 
14 TRÜ tööd. Suur tunnustus oli 
meile tänavu 5 ENSV riikliku pree
mia määramine.

Teadustööga ÜTÜ-s või muudes 
vormides tegeleb peaaegu iga  ü li
õpilane. 1980. aasta l said meie üli- 
õpilasteadurid ü le liidu liste lt kon
kurssidelt 6 medalit, m illega olime 
Moskva ja  Novosibirski ülikooli jä 
rel ü leliiduliselt 3. kohal. Lisaks 
neile tuli ülikooli veel 1 NSV Liidu 
M editsiiniakadeem ia kuldmedal. S a 
mal a ja l ei saa rahul o lla ü liõp ilas
te osavõtuga probleemlaborite uuri
mistööst ja  lepingulistest töödest. 
On ju kõrge kvalifikatsiooniga ju 
hendaja suunam ine üliõpilasele suu

repärane võimalus näha teaduse 
«köögipoolt». Teadusosakond, sam u
ti vastavate allüksuste parteibürood 
peavad võtma tarv itusele abinõud 
üliõpilaste osavõtu suurendam iseks.

Teadustöö üha suurem ate ü lesan
nete paremaks täitm iseks ja  ülikoo
li teaduse juhtim ise vastavusse 
viimiseks juhtiva kõrgkooli nõuete
ga  loodi senise teadusliku uurim is
töö sektori (TU S) asemele teadus
osakond (TUO), teaduskondades te
gutsevad nüüd ka teadusprodekaa- 
nid. Aruandeperioodil loodi veel 
iseseisva allüksusena üld- ja  mole
kulaarpato loogia instituut (Ü M PI). 
Uus allüksus ja  tema parteio rgan i
satsioon on kommunistide Ants Kal- 
likormi ja  Agu Tamme juhtim isel 
edukalt toime tulnud tekkeaja ras
kustega ja  ei ole kahtlust, et nad 
suudavad niisam a edukalt toime 
tu lla ka oma igapäevase töö ja 
arengu probleemidega.

MAJANDUSLIK BAAS

õppe- ja  teadustööga on väga 
tihedalt seotud meie m ajanduslik 
baas, mis hakkab üha enam tak ista
ma edukat tööd ka ideelis-poliitili- 
ses kasvatustöös. Nagu juba ees
pool m ärgitud, teeb suurt muret 
ruumipuudus. Auditooriume on vä
he ja  seetõttu on õppetöö kahes va
hetuses. V äga rasketes tingim ustes 
toimub ruumide ülekoormatuse pä
rast teadustöö enamikus a lla su tu s
tes: kateedrites, laborites, ÜMPI-s.

V äga kitsad on ü liõpilaste vaba 
a ja  veetmise võimalused. Klubi on 
paras rahuldam a ühe keskmise tea
duskonna vajadusi. Klubi juhtkonna 
kiituseks peab ütlema, et viim astel 
aastate l on agaram alt kasutatud ka 
ülikooli kohvikuid ja  sööklaid. Kuid 
need ei suuda asendada ühtegi kor
ralikku tantsu- või kontsertsaali. 
Nii on tõsiselt takistatud ringide 
töö ja  kogu klubiline tegevus.

V äga kitsastesse tingim ustesse 
on kokku surutud ülikooli juhtim is
organid: adm inistratiiv-m ajandus- 
ja  õppeosakond, kantselei, komso
moli* ja  ametiühingukomitee. P ar
teikomiteesse saab sõna otseses 
mõttes siseneda vaid ühekaupa. 
Kui toimub parteikomitee istung, 
peab komsomolikomitee oma töö 
pooleli jätm a.

Olemasolevate ruumide kasutam i
ne on raske ka nende am ortiseeru
mise tõttu. Siin ei piisa lih tsalt 
valgendamisesb-võõpamisest. See
tõttu peaks olema igati terv itatav 
rektoraadi kavatsus remontida ü li
kooli keskuse hooneid kompleksselt, 
teha üm berpaigutusi lahedamaks 
tööks. Ometi suhtub osa inimesi 
nendesse plaanidesse juba ette kaht
levalt. Neid kahtlusi toetab kohati 
ka ajak irjandus selle asemel, et an
da kavatsetavast objektiivne pilt.

X v iisaastaku ehitusprogramm oli 
meil suurem, kui suutsime tä ita . 
Kuid selle v iisaastaku kap itaalm a
hutuste summa on siiski enam kui 
9 m iljonit rubla. Meenutame, et 
praeguse v iisaastaku jooksul oleme 
saanud füüsikakorpuse, m ajandus
teaduskonna hoone, laborim aja Le
n ingradi t. 2, valm im as on raam a
tukoguhoone. M ateriaalse baasi 
suhtes tuleb meil jääda siiski reaa l
suse piiridesse, s. t. me ei saa  a r
vestada mitte ainult oma vajadusi 
ja  soove, vaid ka kogu meie maa, 
vabariig i ja  linna tegelikke võima
lusi. J a  nende tegelike võimaluste 
piirides tuleb rektoraadil ja  partei
komiteel teha kõik selleks, et luua 
ülikooli koondunud võimsale tea- 
duslik-pedagoogilisele potentsiaali
le soodsamad töötingimused.

IDEOLOOGIATÖÖ

Ideoloogiline kasvatustöö toimus 
suundades, m ille m ääras NLKP 
XXV kongress, samuti teised a ja 
loolise tähtsusega ühiskondlik-polii- 
tilised sündmused ja  parteidoku- 
mendid. Erilise tõuke ideelis-poliiti
lise kasvatustöö tõhustam isele an 
dis NLKP Keskkomitee ideoloogia
otsus, samuti 1979. aasta  oktoobris 
toimunud ideoloogiatöötajate üle
liiduline nõupidamine ja  NLKP 
Keskkomitee otsus «V ladim ir Iljitš 
Lenini 110. sünn iaastapäevast».

Nende tähtsate parteidokumentide 
seisukohtade elluviim iseks töötas 
parteikomitee koos nõukoguga vä lja  
abinõude plaanid. NLKP Keskko
mitee otsuseid õpiti põhjalikult 
tundma ülikooli parte io rgan isat
sioonides ja  poliitharidusvõrgus.

Kogu ideoloogiatöö ja  poliitiline 
kasvatustöö on mõjus vaid siis, kui 
on kindlustatud selle töö parteiiise

juhtim ise kõrge tase, kui on leitud 
selleks tööks kollektiiv ile kõige so
bivamad vormid ja  meetodid, kui 
osatakse jõuda ig a  õppejõu, üliõpi
lase ja  teen istu jani.

Parteikomitee on lähtunud NLKP 
XXV kongressil püstitatud kasva
tustöö komplekssuse nõudest, eelda
des, et kõrgharidusega spetsia listi 
kasvatam ine kujutab endast mitme
tahulist protsessi, ühendab endas 
üliõpilasele suurte eria laste  .teadmis
te andm ist ja  nende kinnistam ist, 
kommunistlike ideelis-poliitiliste 
veendumuste ja  m arksistliku m aa
ilm avaate kujundam ist n ing teadus
liku töö oskuste andm ist. Sellesse 
protsessi kuulub nii õppetöös toi
muv kui ka õppetööväline kasvatus
töö, mis peavad moodustama ühtse 
terviku.

Ülikooli õppejõudude ja  teadurite 
ideoloogilise kasvatustöö põhilised 
vormid on teoreetilis-filosoofilised 
seminarid ja  m arksism i-leninism i 
ülikool, kusjuures suurem osa õppe- 
jõude-teadureid (921) osaleb sem i
naride töös. Nende sem inarirühmade 
arv on viim astel aastate l olnud s ta 
b iilselt 31 vastavalt allüksuste op
tim aalsele suurusele ja  eria lase le  
lähedusele. M arksism i-leninism i ü li
kooli kõrgkoolide osakonnas õpib 
praegu 182 õppejõudu-teadurit. 
Kümne aa staga  on selle osakonna 
lõpetanud üle 800 ülikooli töötaja. 
Praegu MLÜ-s õppivad töötajad on 
osakonnas juba teist korda. Teenis
tu jate  õppetöö toimub 14 keskast
me poliitringis. Lisaks nendele vor
midele moodustati üks ühiskondlik- 
poliitiline rahvaülikool 180 osavõt
jag a .

Ü liõpilastega tehtav ideoloogiline 
ja  poliitiline kasvatustöö toimub 
teaduskondades väljatöötatud kas
vatustöö kompleksplaanide alusel. 
Nende plaanide väärtus seisneb 
selles, et saab planeerida kasvatus
töö jooksvaid üksikkomponente, a r
vestada juba konkreetse kollektiivi 
vajadusi. Praegune üleülikooliline 
kommunistliku kasvatuse kompleks- 
plaan kätkeb endas NSV Liidu pal
jude kõrgkoolide kogemusi. Uuele 
parteikomiteele jääb  ülesanne v aa
data see pärast NLKP XXVI kong
ressi uuesti läbi ja  teha vajalikud 
täiendused.

Üliõpilaste ideoloogilises ja  polii
tilises kasvatustöös eristam e kahte 
põhilist vormi — aineõpetuse kaudu 
ja  õppetöövälises tehtavat kasva
tustööd. Oluline osa langeb ühis
konnateadustele. Meie ühiskonna
teaduste kateedrid, kuhu on koon
dunud kõrge teadusliku potentsiaa
lig a  ja  suurte pedagoogiliste koge
m ustega kaader, on suutnud neile 
pandud ülesannetega edukalt toime 
tu lla . Parteiorganisatsioon (sekre
tär Ervin K ivim aa), nõukogu (es i
mees Jaan  Rebane) ja  kateedrid on 
aktiivselt reageerinud meie maa 
olulisem atele sise- ja  v ä lispo liitilis
tele sündmustele: ü liõpilastele tut
vustatakse aktuaalseid  parteidoku
mente, korraldatakse m itmesuguseid 
konkursse ja  viktoriine, õppeedukus 
ühiskonnateadustes on m ärksa kõr
gem üldisest õppeedukusest, mahtu
des 92,3% (d ia lektiline m ateria
lism ) ja  99,8% (teaduslik  kommu
nism) vahele.

õppetöövälises ideelis-poliitilises 
kasvatustöös on parteikomitee püüd
nud luua k indlat süsteemi, jõud
maks ig a  üliõpilaseni teaduskonna, 
osakonna, kursuse ja  õpperühma 
ürituste kaudu. Süsteemi põhiraa- 
mistiku annab juba kasvatustöö 
kompleksplaan. Uks olulisemaid 
vorme on selles valdkonnas üliõpi
laste ühiskondlik-poliitiline prakti
ka (Ü P P ). Kuue aasta  jooksul on 
vä lja  kujundatud selle organiseeri
mise süsteem nii teaduskondades 
kui ülikoolis tervikuna ja  lõppates- 
teerimise kord. Peamist osa eten
dab kasvatustöös ag a  kollektiivi 
a lg lü lis  — kursusel või õpperühmas 
tehtav töö, mis rahuldab kõige 
enam kollektiivi huve, võimaldab 
individuaalset tööd.

Levinumaid õppetöövälise idee
lis-poliitilise kasvatustöö vorme on 
poliitinformatsioonid. Arutades 
möödunud aasta l se llea last tööd 
ajalooteaduskonnas, m ärkis komi
tee positiivsete saavutuste kõrval 
puudustena informatsioonide teata
vat ebaregu laarsust, vähest üliõpi
laste kaasatõm bam ist küsimuste et
tevalm istam isel, sisepoliitilise infor
matsiooni väikest osakaalu, v ä lis 
esinejate liigset kasutam ist.

Analoogilisi puudusi on teisteski 
teaduskondades. Peale pollitinfor- 
matsioonide peavad õppetöövälist

(Jä rg  3. lk.)
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EKP TRÜ organisatsiooni 
IV konverents

(A lgus 2. Ik.) 
ideelis-po liitilist kasvatustööd täien 
dam a veel loengud, vestlused, koh
tumised kursustel, osakondades või 
teaduskondades ka ühingu «Tea
dus» vahendusel, RSR-i kaudu jne. 
RSR-i tegevus on elavnenud.

Kõikides teaduskondades ei kor
ra ld a ta  veel ühtset poliitpäeva. 
Neid on peetud ainult arsti- ]a_ õi
gusteaduskonnas. Ülikoolis on üht
sed poliitpäevad kujunenud regu
laarseks. Meile on esinenud paljud 
vabariig i valitsuse ja  partei kesk
komitee juhtivad tõotajad. Osavõt
ja te  hu lgas on seni olnud a g a  v ä
he üliõpilasi. Ülikoolis on otstarbe
kas korraldada kahesuguseid poliit- 
päevi: au las ja  teaduskondades. 
Aulas esineks iga l ühtsel poliitpäe- 
val kell 14 vabariig i või linna juh
tiv töötaja eeskätt õppejõududele- 
teen istu jatele, teaduskonnas teisel 
k e lla a ja l või äärm isel juhul ka tei
sel päeval a g a  ülikooli või linna 
juhtivad töötajad või kokkuleppel 
teaduskonna juhtkonnaga ka vaba
r iig i keskasutuste esindajad . Eriti 
v a ja lik  on ülikooli juhtkonna sage 
dasem esinemine teaduskondades. 
See võim aldaks vahetult, ilm a kuu
lujuttude vahenduseta, saada teavet 
ülikoolis kavatsetavatest ettevõtm is
test ja  ülikooli ees seisvatest prob
leemidest.

Kõrgkoolis, kus õpib 26-st erine
vast rahvusest ü liõp ilasi kogu Nõu
kogude Liidust, on väga  oluline in
ternatsionaalne kasvatustöö. Kaht
lem ata on selle parim aid näiteid eri
nevatest rahvustest üliõp ilaste kon
taktid igapäevases elus. Internatsio
naalse le  kasvatustööle peavad roh
kem tähelepanu pöörama need tea
duskonnad, kus õpib teistest rah
vustest üliõpilasi. S age li lähtutakse 
ainu lt eesti rahvustest üliõpilaste 
huvidest. Suur kasvatuslik  tähtsus 
on kevadistel rahvaste sõpruse päe
vadel, matkaklubi «Patrioot» m at
kadel Liidu erinevatesse paikadesse, 
teaduskondade tihedail sidemeil 
teiste kõrgkoolidega. Komsomoliko
mitee in itsiatiiv il on tihenenud side
med vene õppekeelega osakondade 
komsomolibüroode vahel, ilmet hak
kab võtma nende osakondade ta id 
lus. Kuid eem alejääm ine EÜE-st ja  
suvem alevast jm . v iitavad sellele, et 
kohati on senine kasvatustöö veel 
nõrk. Suurt tööd patriotism i kasva
tam isel teeb sõ jalise õpetuse katee
der.

Ü liõpilaste töökasvatuse põhilise
maid vorme õppe- ja  teadustöö kõr
val on ehitus- ja  suvemalev, kus 
ig a l aasta l osaleb ca 1 100 üliõpi
last. Meie üliõpilased on täitnud 
oma ülesandeid hästi ka väljaspool 
Eestit olnud rühmades. Näiteks oli 
eelm isel suvel TRÜ rühm G agarinis 
ü le liidulisel löökehitusel p idevalt 
esirinnas (komandör kommunist 
Ülo L angel). V iimastel aasta te l on 
lisandunud ka töötamine TRÜ ja  
linna ehitustel. Vahel takistab  kor
raliku töö tegem ist halb organisee
rimine. Se llega  ei ole a la ti toime 
tulnud ka ülikooli kommunistlike 
noorte ja  noorte laupäevaku staap.

Kõlbeliseks kasvatuseks ei oie 
meil v ä lja  kujunenud selliseid o rga
n isatsioonilisi vorme nagu ideelis- 
poliitilises või töökasvatuses. P ar
teiorganisatsioonid peaksid pöörama 
suurem at tähelepanu kõlbelise kas
vatuse küsim ustele, suunam a ü li
õpilaste tõekspidamiste kujunemist 
ümbritseva tegelikkuse mõjul. Ent 
loota, et meid ümbritsev arenenud 
sotsia listliku  ühiskonna tegelikkus 
ise, vahetult, avaldab igaühele a i
nult positiivset mõju, ei ole õige. 
Kahjuks näitavad viimased aastad , 
et kõlbelise kasvatuse lüngad ilm u
tavad end mitte üksnes kommunist
liku m oraali normide jäm edas rik
kumises, ühiskondliku kohuse m it
tetäitm ises, vaid ka rasketes kuri
tegudes. Me kõik lugesim e sellest, 
kuidas kaks füüsikaosakonna IV 
kursuse ü liõpilast, «head ü liõp ilast», 
nagu iseloomustasid kursusekaasla
sed, tungisid ka lla le  taksojuhile ja 
tekitasid juhile auto hõivamisel tõ

siseid kehavigastusi. Mõni aeg  va
rem tapsid kaks m ajandusteadus
konna naisü liõpilast ühiselam us 
umbes aastase  vahega oma vast
sündinud lapsed. Neil juhtudel on 
põhjust rääk ida kõlbeliste aru saa
made puudulikkusest mitmest as
pektist korraga.

Kui vaagisim e tänavu m ajandus
teaduskonnas tehtavat kõlbelist kas
vatustööd, ilmnes, et see on leid
nud kindla koha teaduskonna õppe- 
töövälise kasvatustöö laiendatud 
kom pleksplaanis. Seda töölõiku on 
arutatud teaduskonnas mitmel ta 
sandil. Kuid n iisuguses teaduskon
nas, kus on domineerivalt fem iniin
seid kursusi ja  osakondi, ei olnud 
see töö kursustel diferentseeritud 
noormeeste ja  neidude vahel. Kõlbe
line kasvatustöö ei jõudnud nende
ni, kellele see oli mõeldud. Kuid 
loomulikult ei saa  nende üksikjuh
tude jä rg i teha enam kui 5000-lises 
ü liõp ilaskollektiivis suuri üld istusi.

Ühiselamuis elab enam kui 60% 
meie ü liõp ilastest. Parteikomitee on 
ühiselam uküsim ustega tegelnud p i
devalt, kuid paranem ist on m ärga
ta veel vähe. Mõnevõrra on parane
nud ühiselamunõukogude töö, suu
renenud teaduskondade ja  partei- 
büroode tähelepanu ühiselamute 
vastu. M ainida tuleb haldusprorek
tor kommunist Ain Otstaveli suurt 
osa.

Järjek ind lam alt on v a ja  võidelda 
ühiselamute olmekultuuri, korra ja  
d istsip liin i eest, kasva tada ühls- 
kondlikusse omandisse heapereme
helikku suhtumist. Kui me ei saa 
enamikus oma ühiselam uis korral
dada organiseeritud vaba a ja  veet
mist vastavate ruumide puudumise 
pärast, siis ei tähenda see veel, et 
nendes ei saa  üldse teha kasvatus
tööd. On v a ja  saavutada m urrang 
arusaam ades ühiselam ust.

M ärkim isväärse töö meie kollek
tiiv i kommunistlikul kasvatam isel 
on teinud a ja leh t «TRÜ» kommu
nist Varje Sootaki toimetam isel. 
A jaleht reageerib aktiivselt ak tu aa l
setele poliitilistele sündmustele ja  
annab vajalikku informatsiooni ü li
koolis toim uvast. Üldjoontes on 
toimetus oma ü lesannetega toime 
tulnud. Rohkem peaks olema ag a  
kriitilis i m aterja le n ing teravaid 
publitsistlikke probleemartikleid. 
Vähe kajastub  teaduskondade par
tei- ja  komsomolielu.

Venekeelset «TRÜ» väljaannet 
teeb nüüd partei liikm ekandidaat 
Oleg Kostandi. Tahaks loota, et 
noor töötaja saab kiiresti üle koha- 
nem israskustest n ing et a ja leh t 
muutub vääriliseks lisaks ja  täien
duseks oma põhilehele.

Meie kollektiivis ja  ka väljaspool 
tehtavas ideelis-poliitilises kasvatus
töös tuleb pühendada palju  ülikooli 
asutam ise 350. aastapäevale . Selle 
a ja loolise sündmuse väärikas täh is
tamine on mõeldud küll eelkõige 
oma kollektiiv ile ja  Eesti NSV e la 
nikele, kuid peab sam al a ja l u latu
ma ka väljapoole vabariik i ja  Liitu. 
See sündmus annab võimaluse il
m ekalt n äidata nõukogude teaduse 
saavutusi, nõukogude rahvaste ven
nalikku vastastikust abi ja  koos
tööd. Ettevalm istustööga tegelevad 
meie vabariig i paljud inime
sed, sellest peab jõudumööda osa 
võtma ka ig a  meie oma kollektiivi 
liige . Ülikooli vanade hoonete ja  
nende ümbruse korrastam isel läheb 
v a ja  palju  töökäsi. Parteikomitee ja  
a llasu tuste  parteibürood peavad te
gema vajalikku  se lg itu s- ja  o rgan i
seerimistööd, rektoraat ja  parteiko
mitee a g a  v ä lja  töötama eriti s ilm a
paistnud ab istanute m oraalse sti
muleerim ise vahendid.

Ülikooli kogu kasvatustöö suuna
mine ja  juhtim ine ei ole parteior
ganisatsioonil mõeldav toetumiseta 
teistele ühiskondlikele o rgan isats i
oonidele, eelkõige komsomolile ja  
am etiühingule. Komsomoli juhtiv 
kaader on valitud kas üliõpilaskom
munistide või nende ü liõpilaste hul
gast, kellest on kommunist kujune
mas. Just komsomolitöös saab noor

kommunist omandada ühiskondlik 
poliitilise ja  juhtimistöö kogemusi 
Praegu on ülikooli parteiorgan isat 
sioonis 74 üiiõpilaskommunisti. № 
metagem siin näiteks häid õppijaid 
ja  agara id  ühiskondliku töö teg ija id  
Andrus Laurenit, Ü lar Tikku, Ind 
rek Uometsa, Vahur M etsatalu jt. 
Kõige enam on üliõpilaskommunls- 
te arsti- (17) ja  õigusteaduskonnas 
(15 ), vaid 1, sealjuures ülikooli 
kommunistina astunud ag a  m ate
m aatikateaduskonnas.

Parteiline mõju komsomolile 
oleks senisest veelgi suurem, kui see 
jõuaks iga l pool komsomoliorgani
satsiooni m adalaim a lü lin i, grupini. 
Ka komsomoliorganisatsioonis en
das ei jõua a la ti otsuste ja  seisu
kohtade mõju gruppi, ig a  kommu
nistliku nooreni.

Ametiühinguorganisatsioon on 
edukalt toime tulnud üliõpilaste va
ba a ja  sisustam ise, olme- ja  puhke- 
tingim uste loomisega. Osalt on see 
praegu häiritud klubi remondi tõt
tu, kuid õnneks on linna kultuuri
asutused lahkesti jaganud  klubiga 
oma nappe võimalusi. V äga edukad 
on meie suured taidluskollektiiv id . 
TRÜ Akadeemiline Naiskoor ja  
Tartu Akadeemiline Meeskoor said 
ENSV teenelise kollektiivi aunime
tuse. M asstaid lust takistab  endiselt 
ruumide nappus. Kohvikuis ja  söök- 
la is saab küll korraldada üliõpiläs- 
üritusi, kuid harjutusruum idena 
neid kasutada ei saa.

Esile tuleks tõsta Punase Risti 
Seltsi ülikooli organisatsiooni. Kui 
möödunud aasta l oli komiteel põh
just m ärkida mõningaid puudusi, 
siis kommunist S ilv ia  Russaku juh
tim isel saad i üle raskustest ja  suu
deti võita vabariig i sõ sarorgan isat
sioonide hu lgas so tsia listlikus võist
luses esikoht ja  rändpunalipp.

Rahvakontrolli peagrupp ja  gru
pid töötasid samuti hästi. Edukalt 
juhtis seda tööd 9 aasta  jooksul 
rahvakontrolli esimehena kommu
nist Albert Paltser. Sam a häid sõ
nu ei saa  kahjuks öelda rahvam ale
va kohta. Me kõik pahandame õi
gustatu lt avaliku korra rikkumiste 
pärast, ise a g a  oleme teinekord 
äärm iselt hoolimatud oma ühis
kondliku kohuse täitm isel. Ka ü li
kooli omad objektid (näiteks uus 
kohvik) vajaksid  pidevalt rahvam a
leva korrapidam ist. Kindlalt täidab 
oma ülesandeid ainult a ja lootea
duskonna rahvam alev.

Endiselt head saavutused on meie 
spordiklubil (esimees kommunist 
Ivar V alge) m assispordis ja  tipp
sportlaste ettevalm istam isel. Tublit 
tööd on teinud ka ALMAVÜ orga
nisatsioon (esimees kommunist Ants 
P ilt) ja  tsiv iilka itse  staap (ülem 
kommunist Anatoli Dovidenko).

Hästi on töötanud ühingu «Tea
dus» ülikooli organisatsioon (es i
mees kommunist M. Saa rm a). 1978. 
aasta l peeti 3306 loengut, 1979. 
aasta l 3806. Süstem aatiliseks on 
muutumas lektorite päevad teistes 
linnades ja  rajoonides. Nii on ühis
konnateadlased korraldanud lekto
rite päevi V algas, Kohtla-Järvel ja  
Hiiumaal. Tööd a lu stas internatsio
naalsete sidemete rahvaülikool.

Ülikooli p arte io rgan isa ts io o n i kuu lub 
p raegu  15 p arte io rgan isa ts io o n i ja  42 
p arte lg rup p i. Kokku on m eil a rv e l 600 
p arte i l i ig e t  j a  44 liik m ek an d id aa t!. See 
on teovõ im as o rgan isa ts io o n , m is on 
s a g e li nä idan ud  oma p o liit ilis t  küpsust 
ja  o rg an isa ts io o n ilis t tu g ev u s t parte l 
sea tud  eesm ärk ide s aav u tam ise l. P a rte i
kom itee on k indel, et tä n a  a n a lü ü s ita 
v as t k ah eaa s ta se s t tööst saab  uus ko
m itee m õndagi v a ja lik k u  oma sih tide 
seadm iseks, suudab  ü le tad a  sen ised  
puudused . Komitee nim el tänan  EKP 
Keskkomiteed ja  EKP Tartu  L innako
m iteed selts im eheliku  abi eest. Tänan 
ka kõiki ü likooli p a rte iak tlv is te  kohuse
tun d liku  töö eest. Olen k indel, et TRÜ 
parte io rgan isa ts io o n  tä id ab  kõik oma 
ü lesanded  ja  võtab v ä ä r il is e lt  vastu  
NLKP XXVI ko ngressi.

*

Sõnavõtud avaldam e järgm ises 
ajalehenum bris.

Ministri käskkiri AUTASUSTAMISI EKP TRÜ komitee
K auaaegse v iljaka  teadusliku ja  

pedagoogilise töö n ing aktiivse 
ühiskondliku tegevuse eest au tasus
tati 50. sünnipäeval KKEH m inis
teeriumi au k ir jaga  m ajandusgeo
graafia  kateedri dotsenti geo graa
fiakandidaat ANN MARKSOOD 
ning patoloogilise anatoom ia ja  
kohtuarstiteaduse kateedri professo
rit meditsiinidoktor LEO P0KKI.

ENSV M inistrite Nõukogu ja  
Ametiühingute Nõukogu aukirja 
pälvis 50. sünnipäeval kauaaegse 
aktiivse ametiühingutöö eest meie 
ametiühingukomitee esimees HEL
VE KABUR, sam asuguse juubeli
sünnipäeva puhul anti v iljaka  pe
dagoogilise ja  aktiivse ühiskondliku 
töö eest aukiri ü ldfüüsika kateedri 
vanem õpetajale OLEV SAKSALE.

27. oktoobri istungi päevakorra 
põhipunkt näg i ette parteikonve
rentsi aruande läb iarutam ise ja  
kinnitam ise. Arutati ja  k innitati ka 
oktoobripühadeks ülikooli autahv- 
lile seatavate  kollektiivi liikmete 
kandidatuurid.

NLKP liikm ekandidaadiks võeti 
vastu ajalooteaduskonna defekto 
loogiaosakonna III kursuse üliõpi
lane S iiri Isand.

Linnaürituste poolest on rikas o l
nud oktoobrikuu lõpp. Ikka Tartu 
esmamainimise 950. aastapäeva pä
rast. Kõige pidulikumaks kujunes 
30. oktoober, ordeni üleandmise 
päev. Aktusest «Vanem uises» võt
sid osa EKP Keskkomitee esimene 
sekretär K. Vaino, ENSV Ameti
ühingute Nõukogu esimees L. Lents- 
man, ENSV M inistrite Nõukogu esi
mehe esimene a se tä it ja  A. Rüütel, 
EKP Keskkomitee osakonnajuhataja

Linnal
Rahvaste
Sõpruse
orden

L. Slšov, ENSV Ülemnõukogu Pre* 
sildium i esimehe ase tä it ja  M. Vati
nas, Tartu linna juhid, aukülalised 
veteranide hu lgast, teadlased ja  
tootmistöö eesrindlased. Meie pidu
päevast võttis osa ka kosmonaut
G. Gretško.

Vastuvõtul raekojas anti kätte 
linna aukodaniku esimesed tunnis
tused, medalid ja  rinnam ärgid. Üks 
kolmest aukodanikust on endine 
TRÜ õppejõud, tuntud akadeemik
H. Habermann. Lenini ausam m ast 
EPA ees jä id  ehtima sel päeval uh
ked õied, linnamuuseumi lähedust 
O. Männi mälestusm ärk «M eelis ja  
V jatško».

NLKP
kongressi eel

Ühiskonnateaduste kateedrites ka
vandati varaku lt ulatuslikud tege
vusplaanid NLKP XXVI kongressi 
vääriliseks tähistam iseks. Nii pandi 
partei ajaloo kateedris vastav  prog
ramm paika juba juuni lõpus vahe
tult pärast NLKP Keskkomitee juu- 
nipleenumit. õppeaasta esimestest 
päevadest on hoolt kantud ka ka
vandatu ellurakendam ise eest.

Oktoobri lõpul toimunud ühiskon
nateaduste kateedrite parteiorgan i
satsiooni ja  nõukogu koosolekul 
võeti kokku esialgsed tulemused, mi
da ühiskonnateadlased selles täht
sas töös on saavutanud, n ing täp
sustati edasisi tegevussuundi.

Ülikooli ühiskonnateadlaste osa
võtt parteikongressi ettevalm istus
töödest on u latuslik : a lates XI v iis
aastaku agraarprogram m l ak tu aa l
sete probleemide lahendam isest 
(prof. M. Bronštein) ja  lõpetades 
elanikkonnale peetavate loengute te
m aatika täiendam ise n ing loengu
te arvu m ärgatava suurendam isega. 
V astavalt kavandatud plaan idele on 
NLKP Keskkomitee k. a. juuniplee- 
numi m aterja le la ia ld ase lt tutvusta
tud üliõpilastele. NLKP XXV kong
ressi otsuste täitm ist ja  tulemusi 
analüüsitakse ü liõpilaste kursuse- 
ja  võistlustöödes. Teooriaseminarl- 
des on tähtsal kohal eelseisva par
teikongressiga seonduvate problee
mide arutelu , m ärksa suurem on 
abi, m ida osutatakse partelharidus- 
tööle Tartus ja  kogu Eestis.

Ühiskonna
teadlaste!

tähised
seatud

Koosolekul rõhutati ag a  sedagi, et 
meie võimalused kongressi v ää r ili
selt täh istada pole kaugeltk i am
mendatud. Nõukogu esimees prof. 
J . Rebane m ärkis, et tuleb pidevalt 
parandada teadus-, õppe- ja  kasva
tustööd, suurendada nende kasute
gurit. Ettevalmistustööd ei või hin
nata ürituste arvu jä rg i, vaid kong- 
ressieelne töö peab kaasa tooma 
uue, kõrgema tasandi meie- tegevu
ses tervikuna.

Vastuvõetud otsuses kiideti ka
teedrite sellekohased plaanid ja  se
nine tegevus heaks. Nüüd on üles
andeks kõik kavandatu ellu viia. 
Nõukogu metoodikakomisjoni hoo
leks jääb organiseerida NLKP 
Keskkomitee oktoobripleenumi ja  
kohe pärast avaldam ist ka NSV 
Liidu so tsiaalse  ja  m ajandusliku 
arengu plaanide m aterjalide lü lita 
mine õppeprotsessi.

Üksmeelselt otsustati jä rg id a  
NLKP ajaloo kateedri a lg a tu st 
esineda maarajoonides NLKP XXVI 
kongressile pühendatud loengutega. 
Parteiajaloolased on juba mitu kor
da ette võtnud ühiseid terve päeva 
pikkusi loengulisi lähetusi. Hiljuti 
käidi Kohtla-Järve rajoonis, kus ka
teedri 9 õppejõudu esinesid loengu
tega etiam kui tuhande kuu la ja  ees. 
Niisugused kontaktid on vajalikud , 
vastastikku rikastavad .

FELIKS KINKAR, 
ühiskonnateaduste kateedrite 

parteibüroo asesekretär

Rektori käskkiri Venia legendi
Moskva ja  Tartu ülikoolide kor

raldatud üleliidulise õppemetoodi
lise konverentsi ettevalm istam ise 
eest pälvisid k iituse m ajandustea
duskonna dotsendid AIN ISO- 
TAMM, VALTER TELLIS ja  JAAN 
VAINU, assitendid JUTA HÜTT ja  
KERSTI RÄMMAL, arvutuslabori 
masinaülem HINDREK KRIIS, v a 
nemteadur LEMBIT METSIS, a r
vutuslabori insener KALEV MURU, 
vanemõpetajad SAIMA ARON ja  
VILLEM TAMM, asp irant SIRJE 
ILVER, vanemlaborandid HELJU 
MÖLLER ja  NIINA SUVI, labo
rant IVI LIIRMANN, stažöör 
RIINA VE1RAM ning üliõpilased 
TOOMAS HOLDMA, ANNE MARI 
MATROHH1NA ja  LINDA PET- 
TER.

Sisuka esinemise eest Tartu juu
belikonverentsil avaldas rektor k ii
tust professoreile HELMUT PIIRI
MÄELE ja  SULEV VAHTRELE 
ning dotsentidele LINDA ERING- 
SONILE, HILLAR PALAMETSA
LE ja  VILMA TRUMMALILE n ing 
ürituse hea organiseerim ise eest 
dots. ALLAN LIIMILE.

Juubelisünnipäeva puhul õnnitles 
rektor ametiühingukomitee esimeest 
HELVE KABUR1T. Õnnitluse 70. 
sünnipäeva puhul ja  kiituse kohuse
tundliku töö eest pälvis spordibaasi 
tööline HELMI KOORT.

K auaaegse v iljaka  pedagoogilise 
ja  aktiivse ühiskondliku töö eest 
pälvisid tänu teaduskonnakirurgia 
kateedri assistent Eesti NSV teene
line arst LEONID VAINER ning 
nakkushaiguste, derm atoloogia ja  
veneroloogia kateedri dotsent AINO 
DANILOVITŠ.

10. novembril kell 14 toimub Lut
su t. 2 (uues anatoomikumis) polii
tilise ökonoomia kateedri dotsendi 
kt. OLEV RAJU v en ia  l e g e n d i  
loeng teemal «Tootmisvahendite 
ühiskondlik omandus».

Prof. MIHHAIL BRONŠTEIN, 
poliitilise ökonoomia kateedri 

juhata ja

Komsomoli-  
preem ia  

Ülo Langelile
ELKNÜ selle aasta  teadus- ja  

tehnikapreem iaist tuli üks meie ü li
kooli. Selle sa i bioloogilise keemia 
kateedri assistent (ka  v äga  tuntud 
eh itusm alevlane) Ülo Langel uuri
mistöö «Struktuuri ja  pH-efektid 
koliinesteraasi reaktsioonides» eest.

EÜE!
Teisipäeval, 11. novembril kl. 20 

toimub ELKNÜ TRÜ komitees 
EÜE sektori koosolek. Kohale on 
palutud teaduskondade EÜE liidrid.

. EÜE sektor
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Astusime NLKP XXVI kongressi ÕNNITLEME!
õppeaastasse

Professor UNO PALM, 
õppeprorektor

(A lgus eelm ises lehes)

Lõppkokkuvõttes m ääravad õppe
edukus ja  vä lja langevus selle, m il
line on spetsialistide ettevalm ista
m ise efektiivsus, s. t. m illine osa 
4,5 või 6 aasta t tag as i vastavale
1 kursusele vastu võetud üliõp ilas
test tegelikult lõpetab ülikooli. 
1980. aa s ta l lõpetas ülikooli 922 
üliõpilast, vastavate l õppeaastatel 
võeti ülikooli vastu 1077 üliõpilast; 
S. t. meie töö kasutegur on 85,6%, 
mis on viim aste aasta te  parim tu 
lemus. Teistest parem töö kasute
gur oli b ioloogia-geograafiateadus- 
kortnas — 94,0% ja arstiteadus
konnas — '93,6% . M adalaim  on 
see n ä ita ja  m atem aatikateaduskon
nas — 72,7%, eriti m atem aatika 
e ria la l — vaid 58,6%. M adal on 
efektiivsus ka füüsika-keem iatea- 
duskonnas — 76,9%.

D i p l o m i t ö ö d e  k a i t s m i 
n e  j a  r i i g i e k s a m i t e  soori
tam ine näitasid , et üliõpilased on 
saanud üld iselt hea eria lase  etteval
mistuse. Analüüsides 1980. aasta  
riigieksam ikom isjonide esimeeste 
aruandeid, ilmneb kõige positiivse 
kõrval ka rida puudusi teaduskon
dade töös lõpukursustegä. R iig iek

sam itel selgub, et üliõpilased ei suu
da mõnikord ühendada teooria 
tundmist praktikaga, diplomitööde 
tem aatika on kohati liig a  üldine, 
üliõpilaste esinemisoskus on ebakin
del, tööd pole vorm istatud nõuete
kohaselt jt. Nendest signaalidest 
peavad teaduskonnad ja kateedrid 
tegema vastavad  järeldused. 15 
üliõpilast ei suutnud sooritada r ii
gieksameid või kaitsta diplomitööd. 
Eriti rohkesti esines praaki a ja loo 
teaduskonnas — 6 diplomeeritud 
spetsia listi jä i rahvam ajandusel 
saam ata.

Ü l i õ p i l a s t e  ü h i s k o n d 
l i k  - p о 1 i i t i 1 i n e p r a k t i k a  
(Ü P P) on meil v iim astel aastate l 
v ä lja  arenenud läbimõeldud süstee
miks n ing funktsioneerib õppe-kas- 
vatustöõ kindla komponendina. 
ÜPP töö kulgeb teaduskondades 
p laan ipäraselt ja  regu laarselt. On 
v ä lja  kujunenud nii vahe- kui ka 
lõppatesteerim ise kord. Ü liõpilaste 
võetud kohustused ja  ülesanded on 
üldplaan is muutunud kaalukam aks, 
asjalikum aks. Ü liõpilaste aktiivsus

hinnangute andmisel oma ja  k aas
laste  ühiskondlik-poliitilisele tege
vusele ön veelkordseks tõendiks, et 
noorte poliitilise aktiivsuse sih ipä
rasel suunam isel on tulemused silm 
nähtavad. Komsomolikomitee suu
nav osa nii ÜPP kui ka leninliku 
arvestuse organiseerim isel võiks 
aga siisk i o lla senisest efektiivsem 
ja  süsteem ikindlam .

Alanud õppeaastale langeb 
NLKP XXVI kongress, m ille v ää r i
liseks tähistam iseks kogu ülikooli 
kollektiiv võttis vastu uued kõrgen
datud Sotsialistlikud kohustused. 
Nende kohustuste põhisisuks on 
veelgi paremate tulemuste saavu ta 
mine kõikides lõikudes, sealhu lgas 
õppe-kasvatustöös. Kogu meie pe
dagoogiline kollektiiv, kõik tööta
jad , iga  üliõpilane peavad p inguta
ma, et kõrvaldada ülaltoodud puu
du jääg id  ja  edukalt tä ita  võetud 
kohustused, minnes juhtiva kõrg
kooli väärilise lt vastu poliitilisele 
suursündmusele. Käesoleva õppe
aastag a  alustasim e ka kõige inten
siivsem at ettevalm istustööd TRÜ 
350. juubeli tähistam iseks 1982. a a s 
ta l, m illes igaüks peab vajadust ja 
jõudu mööda kaasa lööma.

Oktoobrikuu 30. kuupäeval jõudis 
oma esimese juubelini analüütilise 
keemia kateedri dotsent keemiakan- 
didaat MARI-L1IS ALLSALU.

Pärast TRÜ m atem aatika-loodus- 
teaduskonna keemiaosakonna k iitu
sega lõpetamist 1954. aasta l astus 
tä sam al sügisel asp irantuuri. Kan
d idaad iväitek irja kaitsm ine järgnes 
1963. aasta l. A lates 1957. aastast 
tänaseni on M ari-L iis A llsalu töö
tanud õppejõuna analüütilise kee
mia kateedris, olles aasta il 1962— 

■ 68 sama kateedri juh ata ja .

Oma teaduslikus töös on juubilar 
edukalt edasi arendanud kandidaa- 
didissertatsiooni tem aatikat — kris- 
tallfosfooride sünteesi ja  omaduste 
uurim ist. Eraldi m ärkim ist väärivad  
juub ilari juhendamisel tehtavad 
suure rakendusliku tähtsusega uuri
mistööd termoluminestsentsdosi- 
m eetrias. Nende tööde edukust ja 
praktilist tähtsust tõendavad m it
med autoritunnistused. Uurimistöös 
avalduvad selgelt ka M ari-L iis A ll
salu teadusliku juhendaja ja  tea
dustöö o rganiseerija  võimed. Rik
kalikud teadmised ja  praktilised ko
gemused, tähelepanelik ja  mõistev 
suhtumine on aluseks olnud heale 
töömeeleolule ja  tööde edukusele.

P ingelisele teadus- ja  pedagoogi
tööle vaatam ata on M ari-L iis A ll
salu  a la ti leidnud aega ka ak tiiv 
seks ühiskondlikuks tööks, m ille ük
s ik as ja lik  kirjeldam ine võtaks a s ja 
tu lt palju ruumi. Juub ilar on kor
duvalt täitnud keemiaosakonna par
teiorganisatsiooni sekretäri ja  büroo 
liikme ülesandeid. Ta on ka vaba
riikliku ja  TRÜ metoodilise nõuko
gu n ing ametiühingu vabariik liku 
komitee presiidium i liige.

Soovime, et juub ilaril jätkuks ka 
edaspidi n iisam asugust nooruslikku 
särtsu ja  innukust teaduslikus, pe
dagoogilises ja ühiskondlikus töös.

Kolleegid

Nimelist stipendiumi saavad
V. I. Lenini nim. stipendium:

Anna Pintšukova — arstit. VI k. 
M argus V iig im aa —arstit. V k. 
Ülle Liiber — biol.-geogr. t. V k. 
Andrus Lauren — õigust. V k. 
Kärt Jänes — ajaloot. III k. 
Jefim  Vaismann — matem. t V k. 
Peep Palum aa — füüsika-keem iat.

IV k.
N atalja Puh — m ajandust. IV k. 

K. Marxi nim. stipendium:
Birute Klaas — filoloogiat. V k. 
Epp Lihtsa — m ajandust. IV k. 

W. Struve nim. stipendium:
S iiri Sobak — matem. t. IV k.

J . Lauristin i nim. stipendium:

Merike Peterson — ajaloot. V k.
H. Põögelmanni nim. stipendium: 

Krista Muldma — filoloogiat. V k. 
Fr. T uglase nim. stipendium:

Inga Koop — filoloogiat. III k. 
E. Lenzi nim. stipendium:

Mare Sakson — füüsika-keem iat.
III k.

К. E. Baeri nim. stipendium:
Ja lm ar Eesmaa — biol.-geogr. t.

III k.
N. Burdenko nim. stipendium:

Jaak  Aru — arstit. IV k.
D. Uljanovi nim. stipendium: 

Indrek M iidla — arstit. V k.

V. K ingissepa nim. stipendium:

Ervin Luur — õigust. V k.
G. Lurichi nim. stipendium:

Iivl Taela — kehakultuurit. II k. 
J. Anveldl nim. stipendium:

Helbe Lillemets — m ajandust.
III k.

J. Smuuli nim. stipendium:
Mati Sööt — ajaloot. II k.

J. Varese nim. stipendium:
Anne H alling — filoloogiat. V k. 

J. Semperi nim. stipendium:
Mariam M iresašvili ja 
M aia Džordžadze — Tbilisi RÜ 

filol. t. V k.

Komsomolikroonika
Щ 28. oktoobril andis ELKNÜ 

TRÜ komitee oma soovituse NLKP 
liikmeks astum iseks eesti filoloogia
II k. üliõpilasele Tiina Kuusikule.

ф  Komsomolikomitee kinnitas 
oma am etitesse aruande- ja  valim is- 
konverentsidel valitud uued teadus
kondade komsomolisekretärid ja 
koopteeris nad komitee liikmeteks. 
Uueks ajalooteaduskonna komso
m olisekretäriks on Arvo Lamp ( a ja 
loo IV k .), filoloogiateaduskonna 
sekretäriks Tiina Kuusik (eesti fi
loloogia II k .), b ioloogia-geograa- 
fiateaduskonna sekretäriks Hugo 
Raudsepp (geogr. II k .) ja  õ igus
teaduskonna sekretäriks Raivo Aa- 
visto (Õigust. III k .). Ühtlasi va

bastati endised teaduskondade kom- 
somolijuhid S ir je  Hänni, Ain S aa r
na ja  Ervin Luur ELKNÜ TRÜ ko
mitee liikme kohustest. Komitee 
pressisekretäri kohustest vabastati 
omal soovil Riina M aasing. Uueks 
pressisekretäriks kinnitati Eve Ant 
(žurn. II k .), kes koopteeriti ka ko
mitee liikmeks.

ф  Arutati teaduskondade ü lesan
deid seoses oktoobriaktusega.

25. oktoobril sõitis buss TRÜ 
komsomoliaktiivi, ansam blite «M ee

diumi», «R entaab lusega» ja  «Laks- 
t ig a lig a »  kü lla Hiiumaa noortele. 
Eesmärgiks oli sõlm ida sõprus- ja  
koostööleping saare noorte ja  ü li
kooli komsomoli vahel. Tihedamad 
sidemed annavad võimaluse veeta 
suve Hiiumaa m aleva rühmades ja  
osaleda teistel saare huvitavatel 
üritustel. ELKNÜ TRÜ komitee 
ab istab Hiiumaa rajoonikomiteed 
poliitpäevade, konverentside, semi
naride korraldam isel, TRÜ ta id le
jad aitavad  kaasa Hiiumaa rajooni 
tähtpäevade ja  pidustuste kunstili
sel sisustam isel. TRÜ ja  Hiiumaa 
rajoon korraldavad omavahelisi 
sõpruskohtumisi spordis.

Leping on tähta jatu .

„ <D ° C o d u l i n n ?  „ ^ J x o d u l i n n !

Juba on ajak irjanduses mitu kor
da riivam isi juttu tehtud Tartu ko- 
dulin lastest. Kes? M is? Kus?

Tegutseme juba üle aasta , ag a  se
ni oleme massikommunikatsiooni 
püüdnud vältida (v. a. kevadine 
telesaade). S iisk i näib, et poleks 
paha end ise veidi tutvustada.

Küsimustele kes?  ja  m is?  v a s ta 
me nii: — Et meie ümber paraku 
võib leida külluses söötis «põldu», 
siis on a lgatatud  liikumine «Kodu
linn», ühendamaks kultuuri (loo) st

ja  kultuurim älestiste kaitsest huvi
tatud inimesi. Ootame kõiki huvilisi! 
Meie eesmärk on kaasa aidata T ar
tu (ja  mitte a inult Tartu) kultuuri
m älestiste kaitsele ja  hooldusele, 
sam uti nende kaitset ja  hooldust 
propageerida. Tegevuse põhivor
miks on tööpäevad.

Peale töötegemise organiseerib 
«Koduünn» oma otsese tegevusega 
seostuvaid klubilis-kultuurilisi üri
tusi — vestlus-, kohtumis- ja  v a id 
lusõhtuid, vä ljasõ ite  jms. Töötege

mist juhib ENSV Kultuuriministee 
riumi juures asuv K ultuurim älestis
te Kaitse Inspektsioon oma Tartu 
inspektori isikus. «Kodulinn» peab 
tihedaid sidemeid ja  arendab koos
tööd Tartu Linnamuuseumi, TRÜ, 
TRÜ ajaloo muuseumi ja  KRPI-ga.

Küsimusele kus?  vastam e: Kuulu
tused on üleval peahoone ja  ülikoo
li kohviku teadetetähvleil. Loe ja 
mõtle järele !

LAURI VAHTRE

E s m a k u r s u s l a s e  s u v e m ä l e s t u s

P im m -põm m , p im m -p õ m m . . .  
Kakste is t  korda j ä r j e s t  lõ õ b  kel l 
naab er toa s .  Üks p o t en t s ia a ln e  tu 
d e n g  o n  ta l i sm an ina  ( ta l i sm an  on  
o lüm p ia -aa s ta l  i g a t i  moes/) p a u g u 
g a  kella k odu st kaasa tass inud .  
S iin p oo l  s e in a  k orda vad  n e l i  s i s s e 
a s tu ja t  ü k sm ee l s e l t  k oor is :  <rAlus ja  
ö e l d i s  o n  la u s e  p ea l i ikm ed . Lause  
pea l i ikm ed  o n . .  .*

Vati kopu tus uk se le  l õ p e tab  tead-  
m is t e tä i en d am is e .  Kaks n o o rm e e s t

n õu a va d  s i s s e la sk m is t  ( s ü d a õ õ s e l  
daam id e  tuppa ! ) ,  n e i l  o l e v a t  o t s e 
kohe allkir ja tarvis .  P a ra s ja g u  p e h 
m e l  k ee le l  s e l g i t a t a k s e  p õh ju s :  ü l e 
h om m e  on  k om andand i l  s ü n n ip ä e v  
ja  ta ga s ih o id l ik  kaardike k oos kõig i  
a l lk ir jad e ga  o lek s kena ü llatus. 
Toaelanikes e i  ä ra ta  t o o  õ i l i s  p laan  
nii h i l i s e l  a ja l  er i l i s t  u sa ldust .  Uks 
jääb  su letuks. «K ir ju tam e toa  n um b 
ri ü l e s  ja  kui t e  p e ak s i t e g i  s i s s e  
saama, s i i s  p ea v a r ju  e i  ta su  loo ta ,»

äh va rda s  üks lahkuj aist.
K orru s  k õ r g em a l  o n  n e i l  rohkem  

õnn e .  Nüüd tu leb  s i s s ea s tu ja i l  li 
saks a l lk ir ja le  ka v i iekümne kopika 
võ r ra  rahakotti  k er g endada .

Ei tea , kas j ä r g m i s e l  p ä e v a l  p ea d  
pa ran dad e s  ö e ld i  m õn i  t o o s t  ka ko
m andand i  t e r v i s ek s?

KERSTI MAAL, 
iu rna l is t ika  I k.

Arnold Kreis Ja 
Ella Väärsi

Ш-.£< 1 ' w '  ' , v ÄWf ' • '■$ - vi
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Põlisel 'töömehel Arnold Kreisil saab täis 4 ja  Ella V äärsil 3 a a s ta 
kümmet tööd preparaatori- ja  laborandiam etis. Pensioni-iga trotsides 
jätkub neil reipust ja  töölusti. On veel seda vana head takti, töö- ja  
korraarm astust, mida mõnigi noor võiks eeskujuks võtta.

Vanem preparaator A. Kreisist on ajalehtedes k irju tatud kui juub ila 
rist (50., 60., 70., 75. ja  80. e luaasta  künnisel) ja  ülikooli am etiühingu- 
ak tiv istist (on olnud selle laekur sõ ja järgsetest aastatest a la tes ). Kü
simusele, kuidas ta ise kujunenud olukorda hindab, v astas  Kreis lu sta 
kalt: «Ah, mis sea l’s ikka, katsu isi nii kaua e lad a !»  Tema teguderohke 
elu mõtestuses on antud aastate le  elu ja  elule aastaid . V iim ast soodus
tab nähtavasti ka Vana-Anatoomikumi kateedri karastav-jarov iseeriv  
m ikrokliima (talvel püsib temperatuur 10— 15°C p iires).

Laborant E lla V äärsist on vähem kirju tatud . Ta on ikka naiseliku lt 
noor ja  tagasiho id lik . V ist sellepärast. Kolmkümmend pikka aasta t on 
ta lõiganud ja  värvinud h istoloogilisi lõ ikepreparaate; teinud seda la 
bori kõige igav-raskem at, kuid vajalikum at argitööd ja  s a a n u d (k a a s )  
osaliseks paljudes doktori- ja  kandidaadidissertatsioonides, ü liõpilaste 
auhinnatöödes ja  teaduslikes artik lites. Ega ta seejuures ka kateedri 
pedagoogilisest tööst kõrvale ole jäänud : lugem ata arv on neid ü li
õpilasi ja  noori laborante, kes tema sõbralike seletuste saatel tegid 
esimesi katseid lõ igata üliõhukesi koelõike mikrotoomil (tema juures
olekul ei ole veel keegi sõrme lõ iganud), värvinud esimest korda oma 
preparaati hem atoksüliini ja  eosiin iga.

Kateedri tublidele juub ilaridele Arnold Kreisile ja  E lla V äärsile  soo
vime jätkuvat tervist, töötahet ja  õnnelikke päevi edaspidiseks.

H istoloogia kateeder

LP. GRUPIJUHT!
K augm atkajuhtide 13. vabariik lik 

kokkutulek toimub 28.—30. novemb
ril P irita purjespordikeskuses, Tar
tu 4. kokkutulek ag a  Elva laske
tiirus 23. novembril.

Mõlemast üritusest osa võtta soo
v ija il registreeruda Tartu turism i- 
klubis (V äike tn. 5) h iljem alt 12. 
novembriks ja  tasuda osavõtumak
sud.

Tartu 4. kaugm atkajuhtide kohtu
misel tehakse kokkuvõtteid parim a 
matkafoto, -sla id i, -m ärgi ja  -emb
leemi konkurssidest.

Organiseerim iskomitee

MATKAJATELE!

Teisipäeviti kl. 20 toimub G aga
rini t. 1 aud. 202 SUUSAMATKA- 
KOOL.

M atkaklubi juhatus

'  35 aastat ÜR0-d
24. oktoober on läinud ajalukku 

kui ÜRO päev. Sel päeval 35 a a s 
tat tag as i jõustus Ühinenud Rah
vaste O rganisatsiooni põhikiri.

Toome raam atukogus avatud n ä i
tusel (24. novembrini) on ekspo
neeritud vene- ja  võõrkeelseid ra a 
matuid n ing a jak irju  ÜRO ajaloost, 
tema tegevusest ja  struktuurist. 
ÜRO põhikirjaga võib tutvuda 
eesti ja  ing lise  keeles. Fundamen
taa lne  on professor S. Krõlovi uuri
mus ÜRO loomise ajaloost. Huvi 
peaks pakkuma ka V. T šolganskaja 
1977. aasta l ilmunud ülevaade ÜRO 
publikatsioonidest aasta il 1945— 
1975.

ENE TAMMISTU
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Lehekülgi ülikooli komsomoli ajaloost
LEMBIT КПК

ELKNÜ 60. aastapäeva ja  TRÜ 
kom somoliorganisatsiooni 40. aas
tapäeva puhul jätkam e rubriiki «Le
hekülgi TRÜ komsomoli ajaloost».

* * *

Aastad 1961 —1980 on oinud tä
helepanuväärsed kogu Nõukogude
m aa arengus. Neil aasta il toimunud 
sündmused ja  sihiseadmised ning 
võitlus nende elluviim ise eest ka
jastu s ka TRÜ komsomoliorgani
satsiooni m itmekülgses tegevuses: 
toimusid olulised nihked komsomo
liorganisatsiooni arvukuses, organi
satsioonilises struktuuris, töövormi
des. Oli otsim ist, leidmist ja  leid
misrõõmu. Mitmed juba 1960-ndail 
aasta il teokssaanud ettevõtmised on 
edasiarendatuina kasutusel praegu
gi. Mõnedki nende aastate  töövor
mid ag a  ei andnud loodetud tule
musi ja  need asendati teistega. 
Tervikuna on I960.—1980. aastate  
kogemustes nagu varasem ateski 
palju huvitavat, tõsist tähelepanu ja  
arvestam ist v äärivat eelkõige jä r g 
nevatele komsomoliaktiivi põlvkon
dadele.

ORGANISATSIOONILISEST
TÖÖST

Iga komsomoliorganisatsiooni 
arengu üks olulisemaid näita ja id  on 
r i d a d e  k a s v .  V aadeldavail 
aasta il suurenes m ärgatavalt 
ÜLKNÜ liikmete arv ülikooli vastu
võetute hulgas. Kui 1961. aasta l oli 
kommunistlikke noori umbes 2/з. siis 
näiteks 1964. aasta l vastuvõetuist 
moodustasid ÜLKNÜ liikmed 81 ja  
1970. aasta il rohkem kui 90%. 
Suurenes ka ülikooli sisseastu jate  
arv. Kõik see kajastus ülikooli 
komsomoliorganisatsiooni arvulises 
suurenemises, kuigi sam al a ja l vä
henes oluliselt uute liikmete vastu
võtmine.

1. jaanuaril oli TRÜ komsomoli
organisatsioonis 1961. a. 1815, 
1966.a. 2820, 1971. a. 3749, 1976.a. 
4466 ja  1980.a. 5345 kommunist
likku noort. Seega suurenesid TRÜ 
komsomoli read lig i 20 aasta  jook
sul enam kui kolme ja  poole tuhan
de võrra.

Komsomol on partei abiline ja  re
serv. Ülikooli kom somoliorganisat- 
sioon on pidevalt hoolitsenud oma

parim ate liikmete soovitamise eest 
NLKP ridadesse. Katkendlikest 
andmetest nähtub, et TRÜ komso
molikomitee on andnud ig a l aasta l 
20—30 parim ale kommunistlikule 
noorele, peam iselt komsomoliakti- 
vistidele, soovitused NLKP liikm e
kandidaadiks astum isel. Viimasel 
a ja l on soovituste andmine stab ili
seerunud 35—36-le aastas . Komso
m oliaktiivi regu laarne vastuvõtmine 
NLKP ridadesse on taganud pideva 
parteilise tuumiku TRÜ komsomoli
organisatsioonis, esm ajärjekorras 
komitee koosseisus. Nii m ärg iti 
ELKNÜ TRÜ organisatsiooni XVIII 
konverentsil (oktoöber 1970), et 78- 
liikm elise komitee koosseisus oli 22 
kommunisti, kes moodustasid seal 
ajutise parteigrupi (grup iorgan isaa- 
tor P. Jä rv e ). 1972. aasta  mais oli 
komitee 58 liikm est kommuniste 26.

Aastate jooksul on muutunud 
o luliselt ka TRÜ komsomoliorgani
satsiooni, tema juhtivate organite 
struktuur. 1960. ja  1970. aasta te  a l
gul töötasid konverentsidevahelisel 
perioodil kaks kõrgemat organit: 
komsomolikomitee, m ille pleenumid 
toimusid 5—7 korda aastase l aru 
andeperioodil ja  komitee büroo, kes 
käis koos 2 korda kuus. Komitee 
liikmete arv kõikus tavalise lt 40—70

piires, komitee büroos 9 ja  13 va
hel. XVII konverents (oktoober 
1969)" kohustas komiteed arutam a 
organisatsiooni optim aalse struk
tuuri küsimust. Seda tehti 1970. aa s
ta a lgu l sekretäri a se tä it ja  J . Alliku 
ettekande põhjal. Juhtivate organite 
struktuuri muutmine sa i teoks 1973. 
aasta  ELKNÜ TRÜ organisatsiooni 
XXI konverentsil, kus senise kahe 
organi asemel valiti üks — 20-liik- 
meline komitee. Uue väiksem aarvu- 
lise komitee puhul tekkis ka uus 
probleem — ameteid oli rohkem kui 
komitee liikmeid. Edaspidi on komi
tee liikmete arvu pidevalt suuren
datud. Viimati toimunud XXV kon
verentsil (1979) valiti komitee juba 
31-liikmelisena.

Komitee sekretäridena töötasid 
vaadeldaval perioodil — Eerik 
Truuväli (nov. 1960 — apr. 1962), 
Enn Kreem (apr. 1962 — dets. 
1962), Karl Adamson (dets. 1962 — 
veebr. 1965), Mikk Titma (apr. 
1965 — okt. 1965), Jaak  Kaarma 
(okt. 1965 — dets. 1966), Toomas 
Sutt (dets. 1966 — apr. 1968), S ir
je Endre (apr. 1968 — okt. 1969), 
Laur Karu (okt. 1969 — okt. 1970), 
Märt Kubo (okt. 1970 — okt. 1972), 
Kalle Merusk (okt. 1972 — okt. 
1973), Tiit Koldits (okt. 1973 —

juuni 1975), Henri Soova (juuni 
1975 — jaan . 1976), Kalle Liiv 
(ja an . 1976 — sept. 1978).

Paljud endistest sekretäridest 
töötavad (töötasid) hiljem juhtival 
partei-, nõukogude- või komsomoli
tööl (K. Adamson, J . Kaarma, L. 
Karu, K. Merusk, T. Koldits, H. Soo
va, K- Liiv) või asusid teaduslik- 
pedagoogilisele tööle — (E. Truu
väli, M. Titma, T. Sutt, M. Kubo).

1960.—1970. aasta il oli komitee 
sekretäril 1—3 ase tä itja t. Katkend
likest arh iiv im aterjalidest (loetelu 
vajab  täiendam ist) ilmneb, et 1960.
— 1980. aasta il töötasid ELKNÜ 
TRÜ komitee sekretäri asetä itja tena 
ja  m ittekoosseisuliste sekretäridena 
(varasem atest a la te s ) : A. Kiris, J, 
Tammaru, J . Kaarma, U.-P. Rahi, 
A. Sivenkov, A. Saue, V. Ruttas, 
P. Järve, M. Titma, L. Karu, J. 
Kork, A. Tamm, R. Ruukel, K. Roo- 
talu , H. Eomois, S. Endre, P. Viha
lemm, K. Morna, J. Golikov, J. Al
lik, E. Rahumaa, S. Borodina, J. 
Viller, M. Kubo, S. Kallas, V. 
Mürk, R. Hunt, T. Laak, T. Koldits, 
L. Blum, T. Kuldsepp, M. Kõii, R. 
Veidemann, A. Meerits, I. Gräzin,
H. Soova, K. Liiv, S. Valdsoo, J. 
Asari, T. V illig , R. Palm aru, A. Pi- 
kat, M. Pent, M. Raik, S. Nazaren
ko jt. (Järgneb)

JAAN PULGA fotod

Diplo
mandid

Kes? — 57 tänast juuratudengit, 
peatset juristi.

M illa l?  — 17. oktoobril.
M iks? — v i i  m a n e l o e n g .
Viis aastat tag as i alustanuid oli 

rohkem kui 57. Osa neist pole õ i
gusteadust päriselt jätnud, nemad 
püüavad paljus ise selgusele jõuda 
ja  tulevad aastas mitu korda kaug- 
õppijaina aru andma. Mõni tänase 
57 hulgas on koguni eelm istelt kur
sustelt juurde tulnud. Täna ja  edas
pidi on va ja  täpselt teada ka noore 
spetsia listi kohustusi ja  õigusi. 
M itte ainult selleks, et ise teada, 
nõuda. Sellekski, et seda teised 
teaksid. Kursusejuhendaja dotsent 
INGE ORGO aitas neid veel kord 
meelde tuletada.

Ees on veel viimane sessioon, v ii
mane m enetluspraktika, .esimene 
diplomitöö ja  esimesed riig iek sa
mid.

(A lgus eelmises lehes)

IGIVANA PROBLEEM — KUIV 
SEADUS MALEVAS

«EUE keskstaap ei hakanud hur
ju tam a, kui joodi õlut. Lootsime, et 
m alevlane saab ise as jast aru. See 
lootus ei õ igustanud end. Juba eel
dus oli vale. Toon ühe näite: üks 
EÜE keskstaabi liige  kuulis kokku
tuleku lõpul kurtm ist: näe, kokku
tulek läbi, m agasin  kogu aeg  te l
g is, ei näinudki m idagi. Nii edasi 
ei saa. Kui kuiv seadus, siis kuiv 
seadus» (M art R aik).

«M alevlane (s. t. üliõpilane) ei 
anna endale aru: kus-kuna-kellega 
koos-kui palju tohib võtta. See

Suu 
puhtaks

peaks olema kuiva seaduse sisu. 
Just sellest üliõpilane endale aru ei 
anna. Kui näiteks Tartu linnas on 
üliõpilastega harjutud, siis Tootsi 
asu las mitte. Ka m alevlaste kõige 
süütumad «n a ljad » võivad sealseid 
inimesi lausa p isarateni so lvata» 
(Andres Eesm aa).

PABERI UPUTUSEST JA 
AJAKULUST

«Iga l konverentsil on olnud oma 
kõige aktuaalsem  probleem. Möödu
nud aasta l oli selleks struktuur, t ä 
navu päevik» (Andres Eesm aa). 
«V iim astel aastate l on asjaajam ine 
paberitel muutunud keeruliseks. 
Aruandlus aga  peab olema. See a l
gab regioonide staapidest, keskstaa- 
bist. Komandöridel ja  komissaridel 
peaks olema lihtsam . Kui lubatakse, 
et järgm isel aasta l on rühma päe
vik poole õhem, siis tooks see hoo
pis rohkem mehi rühma tegema.

Päevik tuleb põhjalikult läbi v aa 
data, seda peaks saam a õhemaks 
teha» (Indrek Ilom ets). «A lates
1977. aastast kehtib uus finants
m ajandusliku tegevuse juhend. 
Kõik need maleva tegevust reg le
menteerivad dokumendid vastavad 
sellele m äärusele» (Andres Ees
m aa). «M aleva perfo täitm iseks ku
lub keskeltläbi 16 tundi (EÜE sek
tori poolt v ä lja  arvutatud). A rsti
punktis aga  võiks m alevlastel olla 
mõni kindel kellaaeg» (Indrek Ilo
mets) .

KOKKUTULEKUTEST

«M ulle näib, et kokkutulekud on 
hall ürituste jada, mis korduval osa
lemisel ei paku m alevlasele enam 
m idagi» (Ülo Langel). «Järgm isel 
aasta l püüame teha kokkutuleku 
veelgi suuremale osale. Kui sel a a s 
tal oli Intsikurmus 1000 m alevlast, 
siis järgm isel aasta l tahaks osavõt
jate  arvuks saada 1500. Regioonide 
kokkutulekud toimuvad järgm isel 
aasta l kõik ühel a ja l»  (M art Raik).

«M eil nurisetakse, et ei ole stiili- 
puhtaid üritusi.» Eeltoodut, arvesse 
võttes pakkus Ülo Langel vä lja

spordipidustuste, tsirkuse, laada, 
laulupeo, festivali, pulmade ja f il
mivõtete mõtte.

«Kõik ideed tunduvad küll utoo- 
pilistena, kuid mõnda võiks kasvõi 
regiooni kokkutulekul proovida» 
(Ülo Langel).

ÜHEST RÜHMADE 
KLASSIFIKATSIOONIST

«Tahaksin tutvustada k lassifik at
siooni, mille olen teinud iseenda 
jaoks. EÜE rühm peaks tegutsema 
kolmel tasandil: 1) m ajanduslikul 
(s. t. töö), 2) ideoloogilisel ja  3) 
kultuurilisel. M illine sfäär neist kol
mest domineerib, on iseasi» (Sulev 
Kannike).

PISUT TULEVIKUST

Nii palju, kui praegu teada on: 
«Järgm isel aasta l toimub v ä lisva
hetus. Avaneb meeldiv võimalus 
sõita teistesse riikidesse, aga  sam as 
tuleb meil ka vastu võtta sealt m ei
le saabuvaid tudengeid. Keskstaa- 
bil on plaan kokku kutsuda EUE 
vanemate kogu. Sam uti on plaan 
võtta käsile EÜE muuseumi tege

mine, mis esia lgu  ei tähenda muu
seumi kui n iisuguse asutam ist. M a
terja l, mis on kokku korjatud, tu
leb süstem atiseerida ning siis võiks 
näituse korraldada» (M art R aik).

ÖPILASMAL EVAL! KKU SEST 
EÜE-S

«Umbes 60% meie kontingendist 
on tulnud õpilasm alevast, kus on 
komandör, kes vastutab ja  teeb kõik 
ära. Kui selline tendents kandub ka 
EÜE-sse, siis tekivad tõsised m a
leva säilim ise probleemid. Toon 
näiteid: maleva kokkutulek on ter
venisti üks suur karneval. Käib n ä i
teks ringi noormees, pesulõks habe
mes või pott peas. «Keda ja  m il
leks me küll koolitame?» küsib Põl
va rahvas.

M alevas antakse m alevlasele 
vorm. Miks peab siis kokkutuleku
tel ringi käima presentm antlites või 
vatijopedes. Või kasukas p alja  keha 
peal. Selline klounaaž ja  tsirkus 
käib kogu aeg» (Andres Eesm aa).

Eeltoodu täheldas üles 
HELVE KUIV

~̂WLinu, sinu, 
meie hetked
Üks kiri sisem ises rahulolem a
tuses piinlevale välisele rahuloli- 
ja le .

Ei ole kaduvaid, kõdunevaid aegu. 
Alles jääb hetk, m illes asume praegu. 
Aeg, mis on tekkinud, enam ei haj'u, 
kui seda jäävust ka meeled ei taju.

Olgu see Artur A lliksaare luule- 
hetk motoks tudengilehes lahtilöö- 
davale uuele rubriigile. Tea, et nüüd 
hakkab ühiskondliku kultuuriosa
konna algatuse l ilmuma hetkerub- 
riik.

Minu, Sinu, meie hetked. On neid 
üldse? Jah, kindlasti. Hoia neid 
siis. Hoia alles endale ja teiste ta r 
vis. Ja  too teistelegi oma hetked — 
koos oleme rikkamad. Sinu päralt 
on täiesti vaba vorm oma hetke- 
maailm ale. Ja  ootusärevil TRÜ leht.

Sam as tahan hea meelega ja la  
taha panna mõnele n iisugusele a r 
vamusele, nagu oleks meie aja leh t 
vaid žurnalistikaosakonna grafo 

maanide kirjutam ispaik.
Oo Sina, kes Sa, p liiats pihus, ju 

ba väriseva käe paberilehe kohale 
tõstad! Sa ei oska. ütled? Aga Sul 
pole ajak irjanduslikku teooriat üm
ber, Sul ei ole veel a jak irjan duslik 
ku stampi.

Sam as kuulutan pühalikult: Olen 
valm is tegema kolm maani kum- 
mardust peahoone ees neile esim es
tele, kes lehetoimetuse uksest oma 
hetkemõtetega sisse astuvad.

Leht, ka see on hetk ülikoolist.
Üks kultuuriosakonnast, kes tõesti 

ei taha üksinda hüüdes kõrbes 
janusse surra,

СSaal kuulaly
vaiihselt

Lava taha kos ta vad  Tšaikovski J 
Klave r ik on tse rd i  haa ravad  helid. 
Õhus on  tunda p in g e t .  S i s en d u s 
jõud , m eis ter l ikud  kõlavärv id , ü l e 
olek i g a s t  he l is t ,  t r i l ler is t . K laver i  
ta ga  on  Lauri Väinmaa, üks p ia 
n is t id e  konkursi a r va ta va id  lau 
reaate . P ea s  keerleb ainult üks m õ 
t e— kuidas en d  kokku võ tta . Täh
tis on en e s ek ind lu s ,  s e l l e  taha võib  
peita i s e g i  v ä h e s e  ha r ju tam ise ,  v ä 
h e s e  töö, kuiva ja  sü d am e tu  m än 
gu .  K ind lus ja  v e e n v u s  o n  täh tsa 
mad klaveri ta ga , m is v õ i v a d  saada  
ja sa id  saatuslikuks.

Viimane akord. Hetk vaikust  — 
to rm il in e  aplaus, hõiked. Lauri 
Väinmaa tõu seb . K ä ep ig i s tu s ,  tänu  
orkes tr i l e ,  m a je s t e e t l ik  kummardus  
publikule. Enesek indlus e i  kao, 
paistab, e t  ta on  kohe v õ im e l in e  
uues t i  a lus tama, võ i t lema.

Lava ta ga  oo tab  Ivar i Ilja. K es

küll ü t le s ,  e t  in im en e  on  v õ im e l in e  
en d  kokku v õ tm a  i g a s  olukorras.  
Hetk — täielik lo o tu s e tu s ,  kaotus  
en n e  m õ õ g a  haaramist . Saa l is  on  
en d i s e s t  v e e l g i  su u r em  p in g e .  Tšai
kovski  / Klaverikontsert .  P e a n o o 
g u tu s  d i r i g end i l e ,  tundub, e t  v e id i  
e n n e a e g n e ,  kärsitu. Juba  k os ta vad  
e s im e s e d  helid. K ä ed  lä h e vad  h i g i 
seks, p ea s  taob. E sim es ed  akordid , 
kobavad, kuid siiski südam es t .  Tun
dub, n a gu  o leks k laver ära v a h e t a 
tud. Ei oska aimata, m i s s u g u s e  kõla 
saab j ä r gm in e  akord. Tuleb en d  
kokku võ tta . K ind lus pä ra s t  1. osa. 
P ud en enud  pär likee klahvidel. I ga  
akord, i g a  t r i l le r  tu leb südam es t .

(Jä rg  6. lk.)
IVAR JÕESAARE rubriigi kujun

dus.
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1. novembril mõõdus 40 aasta t 
to llest h ilissügisest, mil a lu stas tööd 
Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi 
nim. Kirjandusmuuseum. Seda on 
põhjust m ärkida ka ühenduses ü li
kooliga: kuigi muuseum kuulub soo
tuks teise süsteemi kui TRÜ, on ta 
ühesuguste ülesannete, kõrvuti või 
koos töötavate spetsialistide kaudu 
n ing uurim is- ja  stažeerim isbaasina 
ülikooliga ikka kontaktis olnud. Nii 
kõigepealt uurim isbaasina, m ille v a 
rade n a ja l on saanud oma teadus
likke töid k irju tada nii õppejõud kui 
kä üliõpilased. Nii praktika- ja  sta- 
žeerim iskohana, kus üliõpilased soo
ritavad ig a l aasta l oma rahvaluule- 
praktika, õppejõud aga  käivad end 
täiendam as. Ent on ka mitmeid ot
seselt ühiseid teemasid n ing v ä lja 
andeid, m ille juures ülikooli ja 
muuseumi inimesed on koos tööta
nud. Näiteks «Eesti muistendid», 
m illest on seni ilmunud kolm köi- 
^det vägilasm uistendeid . Sam uti 
«Vana kannel», kus ig a l seda ette 
va lm istaval asutusel on küll oma 
eriülesanded, kuid m ille osalisi peaks 
koondama väljaanne ise. A llikaliselt 
toetub see meie rahvalau lude aka
deemiline kogu vahetult muuseumi 
rahvaluuleosakonna arhiivile. Ohi-

Kirjandusmuuseum 40
ne on põhimõtteliselt ju ka eesti 
rahvusbib liograafia, m ille eeltöid on 
tehtud nii muuseumi arh iiv raam atu
kogus kui ka ülikooli raam atuko
gus.

Vastastikku on muuseumi ja  ü li
kooli teadlased aidanud üksteist ka 
argitöös. Ülikooli inimesi on a la ti 
kuulunud muuseumi teadusliku 
nõukogu ja  üksikute väljaannete 
kolleegium ide koosseisu; a la tasa  on 
neid olnud ka muuseumi konverent
sidel esinejate hulgas. Omalt poolt 
on jä lle  muuseumi õpetlased luge
nud ülikoolis erikursusi, juhenda
nud ja  retsenseerinud diplomitöid. 
Nii et koos on töötatud väga  m it
mes v a lla s  ja  v äga  mitmel moel.

Koostöö lä tted  u la tu v ad  ju b a  k ir ja n 
dusm uuseum i ee la ja lu k k u . T o llal, Eesti 
R ahva M uuseum i a su tam ise l (1909), oli 
ju s t  rah v u s lik  ü liõp ilaskond  see, kelle  
a k tiiv ile  ja  a lg a tu s te le  võ isid  m uuseu 
mi r a ja ja d  o lu lise lt  toe tuda . Eriti s ilm a
p a istev  oli ü liõ p ila s te  abi m uuseum i 
a rh iiv raam atuk o gu  fondide m oodusta
m ise l, sest üh iskond liku lt hoo ldatavat 
kogu poleks väheste  jõ u d u d ega  suude
tud n ii su u rek s k a sva tad a , nagu  ees

m ärg ik s se a t i. E esm ärgiks oli a g a  rah 
vu sraam atu ko gu , m ille  funktsioone 
a rh iiv raam atuko gu  kuni 1940. a a s tan i 
tä it isk i.

Ü liõ p ilaste toel a lg a s  ka eesti a ja 
k irjan d use  s isu  b ib liografeerim ine , m il
le le  k ind lam  a lu s  pandi ju b a  1921. 
a a s ta l , kui loodi Eesti B ib lio g raafia  
A sutis , k irjan d usm uuseum i b ib lio g raa fia - 
osakonna vahetu  ee lk ä ija . N ing ju b a  
otseses koostöös Tartu ü liko o lig a  j a  se l
le ju u rd e  kuu lunud  akad eem ilis te  s e lts i
dega loodi 1920. a a s ta te  lõpul veel kaks 
Eesti R ahva M uuseum i süsteem i k u u lu 
nud a su tu s t : 1927 Eesti R ah va lu u le  Ar
hiiv  ja  1929 Eesti K ultuuriloo line A rhiiv . 
Kõigi nende k o lle g ia a ls e lt  ju h tiv a te  in s
titu tsioon ide tööst võ ttis ü likool oma 
es in d a ja te  kaudu  ju h tlv a ltk i osa — r ä ä 
k im ata  se lle s t, et ü liõ p ila sed  ja  õppe
jõud olid m uuseum i kogude ig a p ä e v a 
sed k a su ta jad .

1940. aasta l Eesti Rahva M uu
seum reorganiseeriti, tema neli a l l
üksust muudeti kirjandusmuuseumi 
osakondadeks: arhiivraam atukogu 
arhiivraam atukoguks, Eesti B iblio
g raafia  Asutis b ibliograafia osa
konnaks, Eesti Rahvaluule Arhiiv 
nüüdseks rahvaluule (tookord folk
loristlikuks) osakonnaks ja  Eesti 
Kultuurilooline Arhiiv käsik irjade

osakonnaks. Seega toetub k ir jan 
dusmuuseumi struktuur üsna pikale 
traditsioonile, sam uti nagu muu
seumi töösuunadki on a ja loo lise lt’ 
v ä lja  kujunenud.

M uuseumile ja  kogu Eestile v äga 
raskel a ja l, Suure Isam aasõja a a s 
ta il, oli muuseum kui selline soo
tuks likvideeritud. Tema rahvaluu le- 
osakond ühendati ülikooli filosoo
fiateaduskonnaga, teised osakonnad 
ülikooli raam atukoguga. Osakonnad 
ise jä id  küll seejuures oma endis
tesse asukohtadesse ja  töödki ü ri
tati endisel moel jä tkata , kuid pea
miseks mureks sa i kogude s ä ilita 
mine. Sel a ja l jagas id  muuseum 
ja  ülikool peaaegu sõna otseses 
mõttes ühist saatust.

Oma funktsioonide ja  m aterjali- 
kogude poolest on kirjandusm uu
seum ̂ seotud õieti kogu k irjandus
teadusliku ja  folkloristliku uurim is
tööga, mida meie vabariig is  v ilje l
dakse. Seega kuuluvad m itm esugu
sed kontaktid otse muuseumi töö 
olemusse. L isaks nendele pöördutak

se muuseumi poole ka väljastpoolt 
vabariik i, m ujalt Nõukogude L ii
dust n ing ra ja  tagan t. Muuseum ise 
on ka omalt poolt kontakte soeta
nud. Nõnda on muuseumi argitöõ 
tä is rohkeid kohustusi: uurijate tee
nindam ist, iseseisvat uurimistööd 
eesti k irjanduse ajaloo n ing eesti 
rahvaluule ja  raam atuteaduse v a l
las, ekskursioonide juhatam ist ning 
näituste ja vä ljaannete organisee
rim ist. Kõik see ei lähe kusag il liht
sa lt ega ole muuseumiski a la t i la 
dusalt sujunud. L iiati pole kauge lt
ki kogu aeg  selge olnud, mida muu
seumilt üldse tahetakse, m illistena 
tema funktsioone m ääratletakse. 
Seepärast ongi kahju, kui muuseu
misse pöördutakse üksnes tema ta r 
bimise pärast, kui ei mõelda, et kõi
ge paremini võiks muuseum oma 
osa kultuuriloo uurim isel tä ita  siis, 
kui ta kujuneb o m a s e k s  uuri- 
miskohaks. Omaseks selles mõttes, 
et muuseumisse tuleb suhtuda kui 
teaduslikku asutusse, m itte nagu 
kaevu, kust võib suvalise lt ammu
tada. See teadmine on ehk ka täht- 
päevalise meeleolu juures v a ja lik  — 
meie vaim se kultuuri jätkuva uuri
mise nimel.

PEETER OLESK, 
käsik irjade osakonna 

vanem teadur

Mõnda kandidaadi- 
dissertatsioonidest

Kandidaadi teadusliku kraad i 
poole pürg ija ile  saab kõige saged a
mini saatuslikuks dissertatsiooni 
täh ta jaks esitam ata jätm ine. P aha
tihti on see tingitud mitte niivõrd 
kraad i taotle ja võimete küündim a
tusest, kuivõrd töö ebaõigest p la
neerim isest, jõu väärast jagam isest 
ja  oskam atusest töö kirjutam isel. 
Taoti jä tab  soovida juhendamine.

Paljude aasta te  tähelepanekud 
kinnitavad, et kraad i taotle jad  hin
davad valesti töö üksikutele etappi
dele vajam inevat aega. Üsna juu r
dunud on näiteks arvam us, nagu 
oleks dissertatsiooniks m aterja li ko
gum isega suurem osa tööst juba 
se lja tag a  n ing kirjapanem ine ei ole 
m idagi muud kui selle m aterja li 
üm berjutustam ine, mis ei nõua eri
list vaeva.

Säärane arvam us on eriti juurdu
nud hum anitaaraladel, eelkõige siis, 
kui sotsio loogiliste meetoditega on 
vä itek irja  jaoks kogutud em piirilist 
andmestikku. V äitekirju hum anitaar
a ladel peetaksegi allpool esijoones 
silm as.

V äitek irja jaoks m aterja li kogu
mine — teema kohta käiva k ir jan 
duse läbitöötamine, sellest v ä lja - 
k irju tuste tegem ine ja  süstem ati
seerim ine, sam uti em piirilise fakto
loogia varum ine on ainult üks, see

juures mitte esimene ega ka peami
ne etapp.

Esmalt tuleb vähem asti põhijoon
tes selgusele jõuda töö teljes ja  
se llega seonduvas probleemistikus, 
kavandada struktuur ehk kondikava 
n ing kindlaks m äärata uurimise 
metoodika. Seda tegem ata kaob 
juba m aterja li va liku l v a ja lik  sihi- 
pärasus, töö k irjapanem isel on va ja  
aga  minetused ü lem äärase jõukulu
ga tasa  teha. M õnigi kord ei ole 
töö esimese etapi lüngad hiljem 
enam korvatavad.

V ajaliku  suuna peab d issertand i
le andma juhendaja korduvatel 
vestlustel ja  teaduslikes aruteludes. 
Juhendaja peab aitam a dissertanti 
kujundada esia lgne vaatekoht k äs it
letavale  probleem istikule n ing for
m uleerida tööhüpoteesid.

Võib m uidugi küsida, kas d isser
tant on töö esimesel etapil suu te li
ne vä itek irja  probleemistikus ja  
struktuuris va ja liku  sügavusega 
orienteeruma n ing tööhüpoteese sõ
nastam a. Selleks peab juhendaja ju 
ba eriaine m iinimumieksam iks v a l
m istumisel juhtim a tu levast d isser
tanti kohustuslikust k irjandusest 
v ä itek irja  jaoks vajalikku leid
ma n ing ühtlasi n iisugust k ir
jandust lugem a, mis saab h il
jem põhivaraks dissertatsiooni 
k irju tam isel. P raegu kehtivad ees
k irjad  nõuavad, et kraad itao tle ja 
oleks m iinimumieksam i sooritam isel

suuteline eria lases kirjanduses 
orienteeruma.

Töö esimesse etappi vale suhtu
mise näiteks on d issertantide n iisu
gune arvam us: laseme ankeedid a r
vutist läbi, eks näe, mis v ä lja  tu 
leb, küllap jõuab pärast formuleeri
da ka tööhüpoteesid ja  teha paika
pidavad järeldused! Seejuures ei 
mõelda tarbetule vaevale, mida 
nõuab pärast kogu se llist arvuhul- 
gast või loetud k irjandusest v a ja li
ku eraldam ine, kõnelemata sellest, 
et kahjuks osutub liig a  tihti v a ja li
kuks kateedris d issertatsiooni k äs i
k irja  arutam ise järe l teha töö struk
tuuris o lulisi m uudatusi. Olukorda 
aitaks parandada see, kui kohe pä
rast dissertatsiooni kondikava fik
seerim ist arutaks kateeder töö 
struktuuri kü lla ldase põhjalikkusega 
läbi.

Puudujääkide tõttu töö etteval
m istatavatel etappidel kannatab d is
sertatsiooni terviklikkus, kompakt
sus, selle struktuuri loogika ja  
vorm. Võib juhtuda, et te lge töös 
ei o legi või on see lõtv, k irju tatakse 
kõigest, mis on kokku loetud, võe
takse seisukohti küsimustes, mida 
pole uuritud külla ldaselt, tehakse 
tarbetuid ekskursse võõrastesse 
valdkondadesse, jäetakse aga  ütle
m ata, m illes seisneb töö uudsus.

Professor ILMAR REBANE 
(Järgneb)

/

(A lgus eelm ises lehes)
Esinem ispaika jõudmiseks kulus 

igatahes rohkem energ iat ja  närve 
kui seal esinem iseks, s e s t . . .  kõige
pealt ei teadnud ei meie ega me 
giid  Žura, kus konkurss toimuma 
pidi. Saim e siisk i teada, et too ü r i
tus pannakse käim a Taškendi kon
servatoorium is. M eil oli iseg i v a li
kuvõimalus, sest mitmed tee juhata
jad  juhtisid  meid hoopis eri suun
dadesse. Konservatooriumis selgus, 
et esinem isp lats on ühes endises 
kirikus. Anti ka umbkaudsed koor
dinaadid , kuid uusi juhtnööre ei 
osanud keegi anda; õnneliku juhu
se tõttu sattusim e ise sihtkohta.

S Ö P R U S P Ä E V A D E S T  
Ü L D S E

Ülikoolidevaheline sõprusnädal 
kestis 21.—27, aprillin i. Ü ritusi 
18(1), v iiest jõudsin ise osa saada, 
meelde jä i  vaid  paar. M is seal oli? 
P o liitiliste  p lakatite võistlus, disko- 
OoistluS, kohtumine Taškendi R iik
liku Ülikooli rektoriga, taid lusü]?- 
vaatus, tutvum ine linnalähedaste 
m ajand ite  ja  linna tööstusettevõte- 
tega . SHitffig puude istu tam isega. 
Veel üks huvitav tõik — pidulik 
avam ine ja  avaõhtu toimus alles 
kolm andal päeval.

Disko on Taškendis verivärske

asi —• õhtuid korraldatakse alles 
viiendat kuud. Popim ansambel on 
«Boney M », meie diskodel tek itak
sid need lood juba tü lgastu st. M i
nu kitarrim änguoskuse üle o tsusta
ti selle jä rg i, kas oskan mõnda 
«Boney M » lugu või mitte.

Kõrvuti neegriansam bliga oli au 
jä r je l A lla P ugatšova ja  ansambel 
«P esn jarõ». Kuid välism aine muu
sika ei ole suutnud nende rahva
muusika prestiiži kõigutada. Kui 
meil käivad mürsikud ring i ja  la 
sevad kassettidelt endile meelepä
rast rokki või muud tao list, s iis 
Usbeki noorukitel tuleb kassettidelt 
rahvam uusikalikke lugusid , mida 
nad kõigil kuu lata lasevad , olene
m ata kohast (ka transpordivahen
dites ja  sööklates-restoran ides). 
Kuid disko juurde tag a s i tu lles 
peab ütlem a, et tun g  tantsuõhtule 
oli igatahes suur. Isegi nii suur, et 
v aa tam ata  tugevale  tahtm isele ei 
suutnud ma poole tunni jooksul uk
se juurde pääseda. N ing kui lõpuks 
sinna jõudsin, ei lastud  mind de- 
legaad ip iletile  v aatam ata  sisse. 
Ruuminappus on ruum inappus!

Üritused kippusid hilinem a (kesk
m iselt tund a eg a ) , a g a  se llele v a a 
tam ata meeldis m ulle kõige enam 
ju st üks selline üritus, mis hilines 
kaks tundi (m uidugi m itte h ilinem i
se p ärast). Sõitsime nimelt m iljo-

närsovhoosi «Tuluke». Kõigepealt 
tu tvustati m ajandit ja  näidati filme. 
Hiljem viid i meid tööliste puhke- 
m ajja , mida võis ka mõisaks nime
tada — nii uhke oli seal. Kõigile 
va lm istas rõõmu ekskursioon vein i
tehasesse, mis töötleb kohalikke 
v iinam arju . D egustaatorite ruum ja  
töövahendid olid meie päralt. Vei
nid olid head küll! Tehase hoovis 
saim e kena kasahhiliku elam use — 
kasahhi rahvapilliansafnbel andis 
võõrustajaile  väikese kontserdi. 
K irjeldam atu ja  vapustav. Se llega 
polnud siisk i kõik lõppenud — ees 
ootas söökla rahvusroa p ilafiga. 
K ülalislahkus ei ammendunud 
nüüdki veel — kui sa peremeest 
so lvata ei tahtnud, pidid veel šaš- 
lõkkigi sööma. Üks pilafiports U s
bekis võrdub aga  kolme tatrapudru- 
portsuga Eestis. Võib arvata , m il
list vaeva nõudis kohalikust etike
tist kinnipidamine.

Püüdsin ka konkursitulemuste 
kohta teavet hankida, kuid see mul 
ei õnnestunud. Vähem asti pidulikul 
lõpetamisel oleks võidud kokkuvõt
teid teha. Ei tehtud. Ainuke asi, 
m ida teada sain : Heli Raadik sa i 
laureaad iks.

A itab nüüd küll! M ida m ina rä ä 
kida ei jõua. Kõik võid Sa  ise läbi 
e lada, kui KeskrAasiasse lähed. 
Küllap on seal S in u lg i palju  av as
tada.

30. aprillil 1980
«С-u  ^  ‘

Sinu kaastudeng 
ANATOLI AKSJONOV

Seisin ühel ääretu lt lörtsisel kol
m apäeval raekoja läh istel kõnniteel 
ja  ootasin. Taevast üha heitis ja  
heitis a lla  laiu  räitsakaid , üha tihe
dam alt ja  tihedam alt. Ootasin jook- 
suvõistluste a lgust. Jah , ma ise 
im estasin ka. Oli just selline olemi
ne, et mine koju ja  heida m agam a. 
Ent ma uskusin pisut tartlase  spor- 
divaimu, olin kindel, et ta tuleb ja  
jookseb ikkagi. Kätt südamele pan
nes: tudengi ku ig i tugevasse spor- 
divaimu ma ei uskunud ja  sellepä
rast lootsin m älestuste ja  m uljetega 
saada ühe kriitilise  loo. A sjata.

V aljuhääld i mikrobussi katusel 
teg i lõpuks häält: «Teaduskondade 
võistkondi 21, ülikoolist 1 5 . . . »  See
ga sada kakskümmend TRÜ tuden
g it! Astusin kähku lig i — toda kan
get väge_ protokollipaberilt silm itse
ma. 4 võistkonda kehakultuurist, 2 
ajaloost, 2 õ igusteadusest, 5 arstist, 
geograafia  ja  m ajandus. Veel se l
gus, et kõik on kohal ka.

Jooksu käigust näg in  vaid seda, 
kuidas meedikute I võistkond hästi 
alu stas ja  esimesena lõpetas. Kat
rin Rehemaa, Nadežda Ignatjeva,

Kui jooksmas 
käidi

T atjana S išk ina, Andrei Krepkin, 
Sergei Kajumov, Eugenius M arkus- 
jav icius, Gennadi Tabakajev ja  Toi
vo Hein olid teinud üllatuse, edes
tades nii EPA tugevaid metsamehi- 
m aaparandaja id  kui kõiksuguseid 
kehakultuuritudengeid.

Kehakultuuriteaduskonna II kur
sus oli kolmas (jooksid Anneli Tiit- 
saar, U lvi Leinsalu, U lvi Noot, 
Taivo M ägi, Arvi Eek, Aivo Noor
mets, Huko Linnas, A ivar O jastu), 
nende järgm ine tublim oli I kursuse
I koosseis 5. kohaga (seal v ä lja s  
V iiga Onni, Kalev Luts, Lea Vilms, 
Urmas Käen, Rein Reitalu, Mäidu 
Roosipuu, Toomas Aan ja  Irina Ni
ko la jeva).

Küll oleks tahtnud võ itjatega 
sona juttu puhuda, kuid au tasu sta
misele nad ei jäänud. E sindajat ka 
ei saatnud. EPA v iis oma teise koha 
eest saadu ig a l juhul ära.

Kokkuvõttes: tuld i, joosti, mindi. 
Kõik. Kogu üritus. Kuid k iiduväärt, 
et tuldi. Ka sellise ilm aga. Ent kes 
teab — äkki oli keset tao list sadu 
just õige ja  mõnus joosta. Varbad 
külmetasid küll ja  meenutasid kogu 
aeg, et peaks nagu. A ga mina olen 
tavaline tudeng ja  ootan koos teis
te om asugustega paljum ainitud 
spordipisikut. Ehk hakkab kusag ilt 
külge.

INDREK LINDSALU

SPORT *  UUDIS *  SPORT
•k M itmed teaduskonnad  on v iim ase l 

a ja l  n ä id an ud  k iid u v ää rt ak tiiv su st, ha
kanud om avahel p a lli m äng im a ja  
m uudki sporti teg em a . M a t e m a a t i 
k u t e  k o r v p a l l i t u r n i i r i  f i
n a a li jõu d s id  v ile s  ku rsu s  j a  õppejõu
dude koondis. Tudengid  võ lts id  54 : 42.

*  K e h a k u l t u u r i t e a d u s k o n 
n a  õ p p e j õ u d  is tu s id  üheskoos 
m a le lau d ad e  tah a . M a len äd a la l toim u
nud v õ is tlu sest v ä lju s id  v õ itja ten a  
ra ske jõ u stiku  j a  veespordi kateeder 
( J .  Loko, H. S e lg , H. L aid re) 22,5 punk
t ig a  j a  in d iv id u aa ltu rn iir il J a a n  Loko 
9,5 pun k tiga  (11-st).

*  H uv itava id  ü ritu s i on olnud m u ja l
g i. K ahjuks el jõ u a  to im etus ig a le  poo
le  ja  i n f o r m a t s i o o n  kipub lünk 
likuk s jä ä m a . On pa lv e  tu d en g ite le  ja  
õppejõududele : ku i m illeg i põ nevaga  
hakkam a saa te , s iis  a s tu g e  Ikka m eie 
poolt läb i. Tooge andm eid või m is v ee l
g i parem  — hakake kaastö ö liseks . 
S p o rd ik lr ju tis l võtam e hea m ee lega 
v astu .

*  Tore v õ r k p a l l l m a t š  m än g i
ti M insk is. M eie ü likooli tö ö ta ja test 
koosnenud naiskond a lis ta s  V algevene 
RÜ 3 : 1 .

S a a l  /tuulaf)
ikseltvai

(A lgus 5. lk.)
Ühine tunne, s idu v ,  t u g e v  niit  

kahe in im e s e  vahel .  Valu ja  õnn.  
S ü g a v  tunne. K ä ep ig i s tu s  ed u  ja  
p o ja  sü nn i  puhu l  pä ra s t  e s in em i s t
I v o o ru s .  Eero Läte l o o b u s  m ä n g i 
m i s e s t  k o lm andas v o o ru s .

Üllatus. Ko lmandaks laureaadiks 
tuli Heli Aasmaa. S tab i i ln e  p ia 
nist, korrektne, la itmatu , k indel ja  
puhas m än g .

Unustad en d  hetkeks. Pilk p ea tub  
d ir ig end i l .  P e e t e r  Lil j e . Tahe saab

s eadu s ek s .  K o r ra ga  ja  sa m a s  i g a l e  
erald i. P a ra l l e e l s ed  p o o gna v e r t ik a a -  
lid. Kõik n a gu  a se ta tak s om a  ko
hale. J õ u l i s ed  kä igud  ü le  k lahv ide  
anna va d  en d a s t  jä r j ek o rd s e l t  märku.

Lõppkontsert . Kõik o n  ku idag i  
vaba, sund imatu . E levu s pä ra s t  tu 
l e d e  kustu tam ist  k ontserd isaa lis .  
P oo l t  ja  vastu . Siiski e lam us .

EVE ANT

Toimetaja V. SOOTAK

Ajalehe «TRÜ» toimetuse aadress: 202400 Tartu, Gllkooll t. 18, TRÜ, ruum 302, tel. 341-21/253. Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. Tartu Ollkooll 17/1*. III. Üksiknumbri hind 3 kop.
«  Tellim. nr, 3852. MB-10323.

« T R U » * T a p r y  Рнйклии Юликозд» («Тартуский государственный университет»). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ в профкома Тартускмго государственного университета, г. Тарту,
Эстонской ССР.
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ÜDNF-i 35. aastapäevale pühendatud

Tartu üliõpilaspäevad ’80
R e e d e l ,  14. n o v .

Kl. 18 EPA klubis — üliõpilaspäe
vade avam ine EPA-s. Viktoriini 
«ЕКР ja  ELKNÜ 60» avavoor;

Kl. 16 m alem ajas — sim ultaan i 
annab A. Hermlin;

Kl. 21 TRÜ au las — üliõpilaspäe
vade avam ine TRÜ-s. K. Randalu 
k laverikontsert;

KL 19.30 «Vanem uise» kontserdi
saa lis  — Tartu 950. aastapäevale  
pühendatud III Tartu v o k aa lin s tru 
m entaalansam blite võistluskontser- 
di «Tartu sü g is»  I kontsert;

KL 21 EPA au las — puhkeõhtu; 
EPA klubis — disko (O. U lp).

L a u p ä e v a l ,  15. n o v .
KL 12 — «Vanem uise» kontserdi

s a a l is — «Tartu sügise» II kontsert; 
EPA klubis — TRÜ kunstikabineti 
näituse avam ine;

KL 15 — «Vanem uise» kontserdi

saa lis  — «Tartu sügise» 111 kont
sert;

KL 19 TRÜ au las — esinevad 
Tallinna Riikliku Konservatooriumi 
kammerkoor, kammerorkester ja  
so listid ; EPA au las — kõrgkoolide- 
vaheline taidluskonkurss;

Kl. 20 EPA klubis — noorsooteat
ri ansam bli «Ampelmann» kontsert; 
«Sõpruses» — tem aatiline õhtu 
«ÜDNF, rahvusvaheline noorsoo 
solidaarsusliikum ine ja  desarmeeri- 
m ine» (kommentaarid, dispuudid, 
küsimused ja  vastused). Esinevad 
TRÜ RSR-i, Moskva Rahvusvahe
liste Suhete Instituudi lektorid ja  
R. Mälk. Disko (V. S iila ts , M. Tar
m ak);

KL 21 EPA au las — puhkeõhtu 
(ans. «R eva l»).

P ü h a p ä e v a l ,  16. n o v .
KL 15 EPA võimlas — TRÜ ja  

EPA spordis/гои; (korvpall, rahvas

tepall lestades (EPA ja  TRÜ), köie- 
lüke (teaduskonnad));

KL 16 «Sõpruses» — ELKNÜ 
KK korraldatud noorsoo ja  poliiti
liste laulude festivali kontsert;

KL 18 V. I. Lenini ausam ba juu
res — ELKNÜ 60. ja  ÜDNF-i 35. 
aastapäevale pühendatud m iiting;

KL 19 EPA võim las — ü liõp ilas
päevade lõpus/юге) (ans. «Consi
lium »; «Sõpruses» — puhkeõhtu 
(ans. «M eedium »); EPA klubis — 
EPA näitering i etendus «Tõusuteel 
kohtuvad kõik».

E s m a s p ä e v a l ,  17. n o v .

KL 12 — RÜL-i aastapäevale  pü
hendatud EPA nim eliste stipendiaa
tide vastuvõtt rektoraadis;

KL 15 — RÜL-i aastapäevale  pü
hendatud parim ate üliõp ilaseh itaja- 
te vastuvõtt TRÜ rektori prof. A. 
Koobi juures.

ELKNÜ TRÜ komitee sekretär 
MADIS KALLION: «Tänavune 
a a s ta  on olnud paljude juubelite ja  
tähtpäevade aasta . Saabuvad ü li
õpilaspäevad pühendame ÜDNF-i 
35. aastapäevale . Oma tudengiüri-

tustega tähistam e ka saabuvat kom
somoli 60. juubelit. Peame neid 
päevi koos EPA-ga. Külakosti too
vad teisedki kõrgkoolid. Minu m ä
letam ist mööda on need esimesed 
üliõpilaspäevad värske lume ja  kar

ge talve ilm aga.
Sisukat osalem ist ja  osasaam ist 

kõigile! Tervitan ülikooli arvukat 
tudengiperet kogu komsomoliorga
nisatsiooni nimel saabuva rahvus
vahelise ü liõpilaspäeva puhul!» *

OKTOOBRIAKTUSELT
Pühade-eelsel neljapäeval kogu

nesime au lasse pidupäevaaktusele. 
Nõukogude riig i tööst ja  edusam 
mudest läbi aastaküm nete kuulsime 
päevakohases kõnes NLKP ajaloo 
kateedri ju h ata ja lt prof. J . K alit
salt.

Kaadriosakonna juhata ja  Asta 
L iivak luges ette m inister Ilmar 
Nuudi tervituse n ing kiituse vanem 
õpetajale Helge Kubole, pearaam a
tup idaja ase tä itja le  E lsa O dratsile 
ja  meister Erna Säinasele. Kiituse 
ja  preemia pälvisid insener M all 
Elbing, m ajahoidja Helje Kriise- 
mann ja  vanem preparaator Linda 
Rebane.

Oktoobripühade käskk irjas av a l
das rektor k iitust ka sõjanduse ka
teedri töö taja ile  Nikolai Petja lin ile , 
V aleri Grigorenkole, V jatšes lav  Is- 
sakovile, P jotr Fomenkole, V alen
tin Langovoile ja  Veera Perovale. 
P ikka aega ülikoolis hoolsalt töö- 
tanu ile anti pidulikult üle Töövete
ran i medal.

Pidupäevameeleolu tõid Tartu 
Akadeemiline Meeskoor Alo R itsin 
gu ja  TRÜ Akadeemiline Naiskoor 
Vaike Uibopuu juhatusel. Koore ja  
nende teenekaid juhte õnnitles rek
tor. Põhjust selleks oli kü llaga : su
vel nim etati koorid teenelisteks 
n ing V. Uibopuu ENSV teeneliseks 
kultuuritegelaseks. Naiskoorile
k ing iti g raafilin e  leht peahoonest. 
Õnnitleti mõlema kooriga tihedalt 
seotud Richard R itsingut ja  k aua
aegset naiskoori esinaist Irene 
M aaroosi.

VALGA RAJOONI 
LEPINGU

PARTNERIKS
5. novembri õhtupoolikul kõlas 

V alga  kultuurim aja lipuehtes au las 
mürisev tušš ülikooli ja  V alga  ra 
jooni vahel sõlmitud sõprus- ja  
koostöölepingu auks.

Ülikooli rektor prof. A. Koop esin
dab NSV Liidu Ülemnõukogu Lii- 
dunõukogus ka V alga  rajooni v a li
jaid . Oma sõnavõtus rõhutas ta, et 
NLKP Keskkomitee oktoobriplee- 
num on seadnud meie tähelepanu 
keskpunkti kogu rahva täieliku ja  
igakü lgse  varustam ise põllum ajan
dussaaduste, sea lhu lgas toiduaine
tega . K üllaltki suur osa selles töös 
on ka meie teaduslikul in te lligent
sil, üliõpilasnoorsool. Ühistöö ja  
ühiste probleemide lahendam ise

kaudu kujuneb kõrgkoolil v a ja lik  
side igapäevase tootva tööga. Tun
netades eesseisvate ülesannete tõsi
dust peavad kaks poolt — V alga 
rajoon ja  TRÜ — vaja likuks hoo
gustada om avahelist koostööd, 
m ääratleda selle jätkum ise põhisuu
nad. Selle kinnituseks andsid pooli 
esindavad delegatsioonid eesotsas 
EKP V alga  Rajoonikomitee esimese 
sekretäri V. V ilim aa ja  TRÜ rektori 
prof. A. Koobiga lepingule oma a l l 
k irja .

Nüüdsest a lates peab suurenema 
TRÜ abi V alga  rajoonile ühtsete 
poliitpäevade ja  loengulise töö kor
raldam isel, teadussaavutuste propa
geerim isel ja  juurutam isel. Tihene
vad kommunistlike noorte tööside- 
med hooajalistel põllutöödel. V alga 
rajoon võtab oma tähelepaneliku 
hoole a lla  Kääriku spordibaasi v ä l
jaeh itam ise ja  haldam ise mured 
n ing püüab ab istada ülikooli m a
jandustegevust.

M älestusena sellest tähtpäevast 
k ing iti V alga rajooni esindajatele 
TRÜ peahoonet kujutav graafiline 
leht. Partei rajoonikomitee esime
sele sekretärile V. V ilim aale ja  r a 
jooni täitevkom itee esimehele 
J. Undile kui värsketele autudengi- 
tele anti ülikooli tekkel.

Aktuse lõpuks esines meie rahva- 
kunstiansam bel.

REKTORAADI
KOOSOLEKULT

Raam atukoguehitus
Ühiselamud
Rahvamalev

Rektoraadi viim asel koosolekul 
oli kõne a ll raam atukoguehituse lõ
petamine ja  raam atute ületoomine 
uude m ajja . Teaduskondade esinda
ja id  informeeriti jooksvaist küsi
mustest.

ф  Haldusprorektor A. Otstavel 
teatas, et eh ita ja il pole võrreldes 
tehtuga jäänud enam palju. 
Nüüd muutub põhiküsimuseks ü li
kooli enda abi. M õistagi ei tohi 
raam atukogu ehitamine segada õp
petööd. Seda enam peavad aga  
kõik ehitusele m ääratud kohale tu 
lema, tööd tegem a ja  m itte enne 
töö lõppu ära minema. Kursuseju- 
hendajail peab olema ülevaade töö- 
teg ija is t ja  tööst endast.

Raam atukogu direktor L. Peep 
ütles: «Abi on olnud kü lla ltk i tõ
hus, kuid see võiks olla veelg i 
suurem». Raam atukogu töötajad 
ise viibivad juba ammu objektil, o l

lakse abiks ruumide lõpetamisel ja 
sisseseade paigutam isel. L. Peep 
rõhutas, et ülekolim ise a jaks ei su
leta raam atukogu ainsakski päe
vaks, seda pole mõeldudki teha. 
Kolimine on siisk i raske ja  u la tu s
lik ettevõtmine, seepärast pole loo
m ulikult võimalik kõiki fonde koli
mise a ja l kasutada. Raam atute 
ü leviim isega tehakse a lgust a rva
tavasti m ärtsis.

ф A. Otstavel, kes ülikooli rah 
vam alevat juhib, polnud rahul v ii
m aste päevade reididega. Jä lle  ei 
olnud oma ülesandeid täitnud bio- 
loogid-geograafid . Rahvam aleva 
staab i koosolekuist pole osa võtnud 
komsomolikomitee esindaja . Rektor 
A. Koop leidis, et seni on komso- 
m oliorganisatsioon rahvam aleva 
tööst hoopis eemale jäänud.

Kõne a ll olid ka mitmesugused 
korrarikkumised ühiselam uis. Ikka 
ei tööta veel kõik ühiselamunõuko- 
gud, korruste vanemad ei tea, mis 
nende korrustel juhtub. Ühiselamu- 
töös tuleks rohkem aktiv iste esile 
tõsta, selleks on m itm esuguseid v a 
hendeid.

Lõpuks toonitati veel kord, et 
ülikooli juubeliks saam e kõik p laa 
nitu valm is üksnes siis , kui ka ise 
käed kü lge paneme.

MATTI LAAN 
FÜÜSIKA- 

MATEMAATIKA 
KANDIDAADIKS

27. oktoobril kaitses Moskvas 
NSVL TA P. N. Lebedevi nimelise 
Füüsikainstituudi teadusliku nõu
kogu ees oma väitek irja  üldfüüsika 
kateedri assistent M atti Laan.

P ärast füüsikaosakonna lõpeta
m ist 1967. aasta l jä tkas ta üldfüü
sika kateedris juba üliõpilaspõlves 
alustatud uurimistööd gaaslahen- 
duse valdkonnas. Keerulise apara
tuuri valm istam iseks kulus mitu 
aasta t. Järgnesid  mõõtmised,, tööt
lus elektronarvutil, artik lid  ja  ette
kanded n ing lõpuks väitek iri «Ala- 
lisp inge koroona ja kõrgsagedus- 
lajienduse algstaad ium i impulsside 
võrdlev uurim ine» dots. Kalju 
Kudu juhendamisel.

V äitek irja kaitsm ine oli pingeline. 
Küsimusi esitati rohkesti. M. Laan 
vastas neile am m endavalt ja  veen
valt, teenides nõukogu hinnangu 
23:0 dissertandi kasuks. Esile tõs
teti tema eksperimentaatorimeister- 
likkust ja  osavust niivõrd keerulise 
objekti uurim isel nagu seda on ko
roona.

Ülikooli partei
konverentsi sõnavõtud

Nagu eelm isest lehest lugesime, 
toimus ülikooli parteiorganisatsioo
ni aruande- ja  valim iskonverents
3. novembril. TRÜ kommunistide 
kahe aasta  tööst saime ülevaate 
sekretäri dots. A. Kirise aruandest. 
Täna refereerime sõnavõtte.

ф  Õppetöö. Õppeosakonna juha
ta ja  MATI SALUNDI tõi näiteid 
rühma (kursuse) päevikute pidam i
sest n ing puudumiste seosest hin
netega. Aasta a lgu l analüüsiti 293

ded. Selleks on ka aspirandi m adal 
stipendium ning kehvad elam istin 
gimused. Sam uti peaks kateedrid 
rohkem aspirantuurikandidaate v a 
lima, sest nagu praktika näitab, 
suudab aspirantuuri õigel a ja l edu
kalt lõpetada vaid see, kes on juba 
üliõpilasena hästi edasi jõudnud 
n ing tulem usrikkalt teadustööga te
gelnud.

ф  P alju  oli konverentsil juttu 
ülikooli m ateriaal-tehnilisest baasist,

Lilled Suures Isam aasõjas langenud üliõpilaste, õppejõudude ja  töö
ta ja te  m älestustahvli ette asetasid  konverentsi delegaadid dots. Edgar 
Salum aa ja  prof. Arnold Jannus n ing arstiteaduskonna üiõpilane Anna 
Pintšukova. EDUARD SAKI foto
päevikut. Enam kui 36 tundi (aga  
see on peaaegu üks töönädal!) oli 
puudunud 65 rühma. P alju  puudu- 
nuil olid ka ü ld iselt halvemad hin
ded. Paraku ei anna praegu veel 
päevikud objektiivset pilti, sest mõ
nel pool ei kanta kõiki puudujaid 
sisse. V aatam ata suurele hu lgale 
puudumistele (ka haiguse jm. pä
rast) on palju neid ü liõpilasi, kes 
võtavad osa ig ast loengust ja  se
m inarist. õppeosakonna juhata ja  
rõhutas, et puudumiste suhtes 
leaks id  kommunistlikud noored jär- 
:ekindlama hoiaku võtma n ing päe
vikuid tuleb tä ita  täpselt.

Ühiskonnateaduste õpetamisest 
kõneles filosoofia kateedri juh ata ja  
prof. JAAN REBANE. Hinded on 
pidevalt paranenud. Häid tulemusi 
on meie üliõpilased saavutanud nii 
vabariik likel kui ka ü leliiduliste l 
konkurssidel. Neil päevil jõudis ü li
kooli teade, et 11-st ENSV üliõpi
laste võistlustööst ühiskonnateadus
tes tuli TRÜ-sse 7 auhinda. Levi- 
lu d  on mitmesugused ainekonkur- 
sid.

ф  Headel tulem ustel on otsene 
seos teaduslik-pedagoogilise kaad ri
ga. «P raegu  rahuldab kaader nii 
arvu liselt kui tasem elt, kuid asp i
rantuuri vastuvõtt ei kata lähema 
kümne aasta  vajadusi. Puudus on 
teadusliku kommunismi aine õppe
jõududest,» ütles J. Rebane.

«Kõik kateedrid ei ole kaadri- 
perspektiive õ igesti hinnanud,» kõ
neles oma sõnavõtus asp irantuuri- 
osakonna juh ata ja  SALME LAAR. 
A lati ei saa  tä is  planeeritud asp i
rantuuri- ja  doktorantuurikohad. 
P raegu puuduvad teaduste dokto
rid 22 kateedris, vähe on neid kee
mia, füüsika-m atem aatika, geo graa
fia, geoloogia ja  pedagoogika eri
a la l, hoopiski puuduvad nad far
m aatsia ja  psühholoogia e ria la l. S. 
Laari arvates pole põhjuseks üks
nes VAK-i uued kõrgendatud nõu

mis on eriti aktuaalne ka läheneva 
juubeli tõttu. «K uigi rektoraat on 
sellele küsimusele palju  jõudu ja  
vaeva pühendanud, ei ole meie tu
lemused veel niisugused, nagu ole
ma peaksid. Tõsist muret tunneme 
arstiteaduskonna ehitiste pärast», 
kõneles arstiteaduskonna dekaan 
prof. LEMBIT ALLIKMETS. Me 
kõik teame, et ülikool on küll a rva
tud Nõukogude Liidu juhtivate 
kõrgkoolide hulka, ent siian i pole 
see o luliselt mõjutanud meie aine
list baasi.

Keemiaosakonna parteibüroo sek
retärilt vanem õpetaja JAAK JÄR
VELT kuulsime murelikku arvam ist, 
et varsti tuleb hakata ülikooli lõpe
tavaid  keemikuid instituutidesse 
tööle minnes ümber õpetama. See 
tähendab seda, et keemiaosakonna 
ainelise baasi põhjal pole peatselt 
enam võimalik nüüdisaegseid spet
s ia liste  ette valm istada. Kui osa
kond aga  saabki uut aparatuuri, 
pole seda keemiahoones enam kusa
g ile paigutada. M aja on kitsaks 
jäänud. Keemikud loodavad, et see 
hoone tulevikus teiste ehituste v a l
mides tä ieliku lt nende päralt jääb .

ф  Pikema sõnavõtuga esines 
konverentsil rektor prof. ARNOLD 
KOOP. Kõigepealt peatus ta kahe 
aasta  pärast saabuval ülikooli suur- 
juubelil n ing se llega seotud ehitus
küsimuste!.

Kuigi ülikool on saanud kahel 
viim asel v iisaastaku l juurde 67 000 
m2 pinda (2 õppehoonet, 4 sööklat 
ja  kohvikut, 2 ühiselamut, lugem is
saa li jm .), ei kata see kaugeltki 
nüüdisaegse kõrgkooli vajadusi. Lõ
he vajam ineva ja  olemasoleva vahel 
oli tekkinud juba varasem atel a a s 
tatel. Ruum ikitsikust leevendavad 
osaliselt objektid, mis juubeliks 
eh itatakse ja  restaureeritakse. Ehi
tatakse spordikompleks, botaanika
aia kasvuhoone jm. Raam atukogu 

( Jä rg  2. lk.)



KES
VÕITSID

(V t. «TRÜ» nr. 23, 24, 26, 27)

HUMANITAAR-, LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE 1980. AASTA 
ÜLI KOOLI KONKURSI LAUREAADID
POLIITÖKONOOMIAALASED TÖÖD

I a u h i n d
Helbe Lillemets (van.-õp. V. Peedim aa), Maie Reimann (dots. A. Ar

rak).
II a u h i n d

Kai Kakko (van.-õp. V. Peedim aa), Eve Karro (van.-õp. E. Hans- 
berg), Merike Linntamm (dots. A. A rrak), Imbi Simpson (prof. 
V. Türk).

III a u h i n d
K. Kazinin (dots. I. Larin ), Merike Saa rits  (van.-õp. E. H ansberg), 

Igor Slesarenko (prof. M. Bronštein), Reimo V äinaste (dots. kt. O. Ra
ju ).

R e f e r a t i i v s e d  t ö ö d
I a u h i n d

T. Jerm olina (dots. V. F ainštein).
II a u h i n d

Jaan ika  Lillepea (dots. A. A rrak), Tiit M atsulevltš (van.-õp. V. Pee
d im aa), S ilv ia  T eigar (dots. I. L arin ).

III a u h i n d
Riina M aasing (van.-õp. V. Peedim aa), L judm illa Podleskaja (dots.

I. Larin ), Ants Raamets (van.-õp. V. Peedim aa), Ene S ildo ja (van.-õp. 
L. P ag lan t).

T e a d u s l i k u  k o m m u n i s m i  k a t e e d r i  
v õ i s t l u s t ö ö d

II a u h i n d
Heiki O jala (van.-õp, V. M u llari).

III a u h i n d
Kersti Brems (van.-õp. V. M u llari), Katrin Nugin (dots. M. M urd). 

R e f e r a t i i v s e d  v õ i s t l u s t ö ö d
I a u h i n d

Heljo Kaima (v.-õp. V. M ullari).
II a u h i n d

Mihhail Horošuhha (prof. M. Volkov).
III a u h i n d

Kärt Hellerma (dots. A. B lum feldt).
U u r i m u s l i k u d  t ö ö d  f i l o s o o f i a s

I a u h i n d
M arje Josing (v.-õp. A. Pork), Hannes Korotkov (dots. Ü. M atjus).

II a u h i n d
M aris K iristaja (v.-õp. A. Pork), Kauno Kõima (dots. P. Kenkmann), 

A igar Palum aa (dots. R. Vihalemm), Peep Palum aa (õp. T. K illak), 
Karin Peep (v.-õp. A. Pork).

III a u h i n d
Ülle Kivi (v.-õp. A. Pork), Nadežda Ljuter (prof. R. B lum ), Hiie 

Mõttus (dots. Ü. M atju s), Velle Möll (dots. Ü. M atju s), Vello Paal 
ja  Aare Tark (v.-õp. I. G räzin), Kalmer Pasovs (asp ir. A. Uibo).

ÕIGUSTEADUSKONNA VÕISTLUSTÖÖD
I a u h i n d

S irje  Aal (dots. H. Saarsoo ), Lea A avastik  (dots. E. Sa lum aa), 
Jaan  Aho (v.-õp. H. K ärtner), S irje  Allik (dots. H. Saarsoo), Ain A l
vin (dots. E. Laas ik ), Avo Antsov (dots. H. Saarsoo ), Leon Glikmann 
(dots. H. Saarsoo), Epp H aabsaar (dots. P. Kask), Andres H allm ägi 
(v.-õp. P. V aru l), Mare H iiesalu (dots. E. Laasik ), Külli Iisop (prof.
I. Rebane), Aime Ivanson (dots. E. Sa lu m aa), Kalle Jents (dots. E. 
S a lu m aa), Helje Johansoo (dots. A. P a ltser), Ene Kaalep (dots. H. 
Saarsoo ), Urmas Kaju (v.-õp. J. Sootak), Alar Kirs (dots. J . A dojaan), 
Aili Kodusaar (dots. A. P a ltser), Hannes Korotkov (v.-õp. E. Rahu
m aa), Andrus Kozlov (prof. I. Rebane), Tiit Kullerkupp (prof. V. Kel
der), Ülle Kärp (dots. H. Saarsoo ), Rein Lang (v.-õp. E. Rahum aa), 
Rita Lillipuu (prof. V. Kelder), Aadu Luberg (prof. I. Rebane), Ruth 
Luht (prof. I. Rebane), Udekarte Lustus (prof. V. Kelder), Kersti Luts
o ja (dots. J. M äll), Sulev Lääne (dots. I. O rgo), Reet M alter (prof. A. 
U ustal), lv i M aran (dots. I. O rgo), Vardo Naeris (prof. A. U ustal), 
Janne Neitov (v.-õp. M. Ruus), Ene Novek (dots. P. K ask), Ivar Olle 
(dots. P. Kask), Harry Ots (dots. H. Saarsoo ), Anne Palusoo (dots.
E. Laasik ).

(Jä rgn eb )

ESMAKURSUSLASED!
Sellist a laoealk irja  kannab 26. 

novembril RAT «Vanem uise» ame
tiühingukomitee poolt o rgan iseeri
tud kontsert. Kontserdi «rahuliku
m as» pooles kõlab vana k lass ik a li
ne muusika. P illide kuninga oreli 
saatel soleerivad teatri parim ad so
listid .

Kontserdi temperamentsema poo
le loob ansambel «F ix» koos S ilv i 
V raid iga.

Jääb  veel lisada, et kontsert toi
mub RAT «Vanem uise» kontserdi
saa lis  kell 19.30, pileteid saab tea
duskondade komsomolisekretäride 
käest a lates 19. novembrist.

Lõpetuseks palavad õnnitlused 
ig a le  TRÜ üHõpilasele ja  õppejõule 
seoses saabuva rahvusvahelise ü li
õpilaspäevaga!

RAT «Vanem uise» 
ametiühingukomitee

Taidluskonkurss toimub 23. no
vembril noortemajas «Sõprus» kl. 
12. Esinem isjärjekord: arstit., a ja 
loot., b io loogia-geograafiat., filo
loogiat., füüsika-keem iat., kehakul
tuurit., m ajandust., m atem aatikat, 
ja  õigusteaduskond.

Esinemiskavad tuua hiljem alt 20. 
novembriks klubisse.

KAS «KELLUKESEST»  
HÄIREKELL?

TRÜ kohvik (Leningradi mnt. 27) 
ootab 18. novembril a lates kella 
19-st neid, kes alkoholism ivasta- 
sesse võitlusse oma osa tahavad an 
da. On asutam isel klubi «Kelluke».

TÖÖPAKKUMISI
TRÜ ALMAVÜ vajab  tööle lae- 

kur-instruktorit. Võib o lla kaugüli- 
õpilane. Teateid saab G agarini 1 .1, 
ruum 203.

Ülikooli parteikonverentsi 
sõnavõtud

(A lgus 1. lk.)
uue hoone valm im isega vabaneb 
pinda Toomel ja  õppekogus. P la a 
nis on veel füüsikakorpuse II järk , 
auditooriumide hoone Lätte tän a 
vas ja  Soome kokkupandavatest de
tailidest laboritem aja ÜM PI-le. Öp- 
Dejoududele, asp irantidele ja  ü li
õpilasperedele valm ib kaks 60 kor
teriga (esia lgne p laan) elum aja. 
Rõõmustavat on ka aparatuuri 
osas. On sõlmitud sotsia lism im aa
dega lepingud m itm esuguse ap ara
tuuri hankim iseks füüsikuile ja  f i
loloogidele.

Tee kavatsetavast valm im iseni 
võib olla teinekord tavatu lt pikk. 
Seepärast toonitas rektor, et iga 
üliõpilane, iga  õppejõud ja  ig a  ü li
kooli töötaja peaks andma oma pa
nuse ülikooli ehitustel, õppejõud ei 
või jääda ükskõikseks, tarv is on 
näidata ka isiklikku eeskuju. P a ra 
ku esineb rektori arvates ülikooli 
kollektiivi- liikmete hu lgas ükskõik
set suhtumist meie ühistesse prob
leemidesse. Tänapäeval teravnenud 
rahvusvahelises olukorras meie ees 
seisvate probleemide kom plitseeri
tuse juures on v a ja  erilist tähelepa
nu pöörata ideelis-poliitilistele ja  
ideoloogilistele küsimustele. Tuleb 
ümber korraldada oma töö, v ä lja  
kujundada ühtne süsteem, mis hõl
mab kasvatustöö kõiki tasandeid. 
Meie k aasa ja  uued nähtused v a ja 
vad uut moodi lähenemist, uut po
sitiivset programmi ka kõrgkooli 
õppe-kasvatusprotsessis. Esmalt on 
v a ja  ühiste jõupingutustega ag a  j a 
gu saada d istsip liin irikkum istest ja  
korralagedustest.

P V iim aste aastate  teadussaavu- 
tustest ülikoolis kõneles lähemalt 
teadusprorektor prof. HERBERT 
METSA. Nendest oli pikemalt ju t
tu ka aruandes. V aatam ata ülikooli 
tead laste edukatele tulem ustele on 
probleemiks juba eespool mainitud 
kaadri taastootm ine, teadusliku apa
ratuuri uuendamine jm. Mitmes sõ
navõtus arvati, et seoses teadusosa
konna loomisega on suurenemas 
nõutavate aruannete hulk. Teadus
prorektor m ainis, et paberit ainult 
paberi pärast ei nõuta, lahkarva
muste puhul pöördutagu otse tema 
poole. P aratam atu lt tuleb aga  
käesoleva aasta  lõpupoole koostada 
mitmesuguseid aruandeid ka seo
ses v iisaastaku  läb isaam isega.

ф  Loengulise töö kohta võttis 
sõna ühingu «Teadus» TRÜ organ i
satsiooni esimees dots. MÄRT 
SAARMA. Olikooli lektorid peavad 
loenguid Tartus ja  paljudes teistes 
linnades n ing rajoonides, sam uti 
esinevad nad sage li raadios ja  te le
visioonis, vähevõitu aga  omas õp
peasutuses. Sõnavõtja arvas, et 
kõik esinemised ei ole ka k irja  pan
dud. Sellesse tuleks suhtuda hooli
kam alt. P raegu asub «Teaduse» 
ülikooli organisatsiooni sekretäri 
tööpaik linnaorganisatsiooni ruu
mes. M. Saarm a avaldas lootust, et 
seoses ülikoolihoonete remondi ja 
üm berpaigutustega saab ehk tu le
vikus sekretärile tööruum peahoo
nesse või selle lähedusse. Töö pa
remaks laabumiseks oleks seda v ä 
ga  va ja .

ф  Ühiselamuprobleemidel pea
tus pikemalt arstiteaduskonna dots.
ENDEL TURI. P aaril v iim asel a a s 
ta l on ühiselam uküsim ustega tege l
dud väga  palju m itm esugustel ta 
sanditel. Ka karistused pahanduste 
eest on muutunud rangem aks. S e l
le tulemusena on üldine pilt p ara
nenud, enamik üliõpilasi oskab ja  
tahab ühiselamus elada. Paraku k i
puvad seda varju tam a üksikud 
suuremad korrarikkumised. Miks 
annavad tooni just need? Ü liõpila
ne ei ole nõudlik enese ja  teiste 
suhtes, suhtutakse hooletult ühis
varasse. Olukorda halvendavad ka 
ülem ajutus ja  ülikooli ühiselam ute 
kehv m ateriaalne baas. E. Türi tegi 
olukorra parandam iseks mitu ette
panekut. Peaksime rohkem kontrol
lima halva m ainega tube, mitte aga  
sisse astum a igasse  ettejuhtuvasse. 
Paha ei teeks, kui mitme instantsi 
kontrollid oma tegevust koordinee- 
riksid, muidu võib ühe õhtu jook
sul ühte tuppa sattuda koguni mitu 
kontro llijat. Kahjuks on sisu liselt 
täitm ata mõned varasem ad otsu
sed, mis nägid ette ühiselamus teh
n ilisi sidevahendeid ja koosseisuli- 
si valvureid . Uhiselamufunktsionää- 
ride töö on raske. Tublimate esile
tõstmiseks tuleks kasutada mitme
suguseid vahendeid. Et ühiselam ust 
tõeline oma kodu võib saada, selle 
näiteks tõi sõnavõtja Leningradi 
mnt. 89 m aja.

ф  ÜMPI parteibüroo sekretär 
vanemteadur AGU TAMM tutvus
tas poolteist aasta t tegutsenud ins
tituudi tegevust. 200 töötajast on

7 doktorit ja  üle 30 teaduste kand i
daadi. Teadusliku kaadri lisa on 
tulem as. Et aga  teadustöö ei taker
duks m ajandusküsim uste taha, te
g i ta ettepaneku suurendada ü li
kooli remondi- ja  ehitusvõimsusi.

ф  Kehakultuuriteaduskonna de
kaan prof. ATKO VIRU käsitles 
oma sõnavõtus TRÜ spordi tu le
musi ja  kitsaskohti. Uks näide. 
Ü liõpilased ei saa  enam kõikidest 
võistlustest osa võtta, sest võistlus
teks ettenähtud rahasumma on se l
leks liig a  väike. Rahalise külje eest 
peaks tä ie liku lt hoolt kandma «K a
lev».

ф  Komsomolitegevust v aag is  
komsomolikomitee sekretär MADIS
KALLION. Saavu tatu  poolele on 
kanda üsna palju : aktiivselt täh is
ta ti meie maa suursündmusi, on 
paranenud õppeedukus, hoogustu
nud EÜE ja  suvem aleva n ing R SR 4 
tegevus. H iljaaegu k irju ta ti a lla  
sõpruslepingule H iiumaa kommu
nistlike noortega. M urettekitavate 
probleemide hu lgas on veel ühis
elamud. Olukord neis paranes osa
liselt ka tänu sellele, et komitees 
hakkas 1978. aasta l taas tööle o l
mesektor. Ü liõpilasaktiv istide tööst 
üksi jääb aga  väheks. Iga kommu
n istlik  noor, ig a  noor kommunist 
peab oma kaas las i korrale kutsuma.

Puudusi on ka komandantide 
töös. Kriitika osaliseks sa i T iigi t.
14 ühiselamu komandant (tänaseks 
on ametis uus m aja juh t).

Omad kaadriprobleemid on kom- 
som olilgi. Komitee ig a  koosseis 
peab kasvatam a järe ltu lija id . V ahe
peal oli puudus tippjuhtidest. Mõõ
nast on nüüd üle saadud. Uueks 
probleemiks on aga  kujunem as e s
m akursuslaste pikk kohanemisaeg 
suurkooliga. Keskkoolis o llakse v ä 
he harjutud ise tegema ja  o tsu sta
ma. Teotahtelisemaid noori on tu l
nud Kadrina, Tartu 5., Võru 1. ja  
Pärnu 2. keskkoolist. Olgu aga  ko
mitees kuitahes agara id  juhte, jääb  
kogu organisatsiooni tegevus vähe
ütlevaks teaduskondade endi in it
s ia tiiv ita . Senisest tihedamat sidel 
on tarv is kõigi lülide vahel.

ф  Konverentsi külalistest võtsid 
sõna kõrg- ja  keskerihariduse mi- 
n ister ILMAR NUUT, EKP Kesk
komitee teaduse ja  õppeasutuste 
osakonna juh ata ja  AILI ABEN ja  
linna parteikomitee esimene sekre
tär INDREK TOOME.

Lehekülgi ülikooli 
komsomoli ajaloost

LEMBIT KIIK
(A lgus eelm ises lehes)

Uks peamiselt organisatsioon ilise 
töö ja  ideoloogilise töö sektorite 
ühisettevõtmisi on aasta te  jooksul 
olnud aktiiv i õppuste korraldam ine. 
V aadeldava perioodi a lgu l tegeld i 
se llega suhteliselt vähem. Seoses 
se llega leidsid IX konverentsil (ap 
rill 1961), pleenumftel ja  büroodel 
m ärkim ist tõsised puudujäägid ak 
tiiv i töös. Need ilmnesid form aal
sete plaanide koostamises, koosole
kute halvas ettevalm istam ises, oska
m atuses neid juhatada, dokumentat
siooni vorm istada. 1961. aasta  det
sembris toimunud IV pleenumil ot
sustati edaspidi paremini korra lda
da aktiiv i õpetamist. O lulisemad 
nihked selles hakkasid ilmnema eri
ti 1963. aasta l. XII konverentsil 

aprill 1964) võidi konstateerida, et 
aruandeperioodil oli toimunud 5 
suuremat sem inarlaagrit Käärikul 
a 2 aktiiv i kogunemist linnas. Ü ld

se kujunesid 1960. aasta te  keskpai
ku populaarseks Kääriku sem inarid, 
kus peale ettekannete komsomoli
tööst ja  teistest ak tuaalsetest prob
leemidest oli organiseeritud ka ku l
tuuriprogramm ning korraldati 
spordiüritusi.

19P6/67. õnneaa^ta! hakati prakti
seerima aktiiv i lektooriume (NB-
lektooriume), kus m itmesugustel 
aktuaalsetel ühiskondlik-poüiti istel, 
teaduse arengu ja  teistel teemadel 
esinesid professorid V. Palm, 
J. Saarm a, P. V iha'em  jt., kohtuti 
komsomolijuhtide R. Pollimanni, 
L. A nan itšiga, a jak ir ja  «Noorus» 
toimetuse esinda ja tega, noorte luu
le ta jate  J. Kaplinski, H. Runneli ja 
P.-E. Rummoga.

Seoses organisatsiooni kasvuga

ja  suuri iiliõpilasm asse haaravate 
ürituste korraldam isega tekkis ra s
kusi informatsiooni operatiivse, a lg- 
lüüdesse jõudva leviku tagam isel. 
Nii kurdeti XIV konverentsil (ap 
rill 1966), et organisatsioonisisene 
informatsioon takerdub struktuuri 
lülidesse ja  jõuab gruppidesse vaid 
riismetena. Leevendamaks seda puu
dust hakati 1968. aasta l v ä lja  and
ma informatsioonibülletääne.

1970. aastate  a lgu l vähenes K ää
riku sem inaride osatähtsus. Raske 
oli leida ruume. P laneeriti aktiiv i 
laagre id  Vellaveres. 26. veebruaril 
1974. aasta l vastuvõetud ELKNÜ 
TRÜ komitee otsuse kohaselt pandi 
tööle TRÜ komsomoli juhi kool. 
Juba sama aasta  novembris võidi 
märkida,^ et aktiiv i ees- olid esine
nud EKP Keskkomitee sekretär 
V. V äljas, ELKNÜ Keskkomitee 
sekretär I. Toome, rektor prof. 
A. Koop, EKP Tartu Linnakomitee 
sekretär J. Lott, EKP TRÜ komi
tee sekretär J. Reimand, EKP Kesk
komitee vastu tavad töötajad P. J ä r 
ve ja  V. Ehatamm. Komsomolijuhi 
kooli tegevus jätkus. 1975/76. õppe
aastaks koostatud programm nägi 
ette 34 tundi õppusi.

Seoses komitee struktuuri muutu
m isega, väiksem aarvulisele komitee
le ülem inekuga kerkis uuesti infor
matsiooni leviku probleem. Seepä
rast hakati 1974/75. õppeaastal taas 
korraldam a informatsiconikoosoie- 
kuid teaduskondade, osakondade ja 
kursuste sekretäridele.

Rakendati abinõusid tööstiili 
täiustam iseks, eriti XXIII konve
rentsil (oktoober 1975) valitud  ko
mitee poolt. Komsomolikomitees- 
seati sisse komitee liikmete ja  te a 
duskondade sekretäride vastuvõtu

ajad . Komitee sekretäride vahel jao 
tati ära teaduskonnad a la liseks ju 
hendamiseks. Õ igusteaduskonna 
komsomolibüroo in itsiatiiv il töötati 
v ä lja  ametijuhend alates ülikoolt 
komiteest ja  lõpetades kursuste bü
roode liikm etega. Valm isid sam uti 
juhendid tööplaanide koostamiseks 
ja  komiteel aru tatavate  küsimuste 
ettevalm istam iseks. Anti v ä lja  üli- 
õpilasteatm ik.

V aadeldaval perioodil püüti pide
valt, kuigi erineva aktiivsusega, 
elavdada kursuste kom somoliorgani
satsioonide ja  gruppide tööd. Olu
lise tõuke selleks andsid 1962. a a s 
ta novembris toimunud EKP TRÜ 
organisatsiooni üldkoosolek ja 
ELKNÜ TRÜ komitee pleenum, kus 
analüüsiti ideelis-poliitilist k asva
tustööd ja  selle parandam ise ab i
nõusid. Teatud positiivse impulsi 
andis ka ideoloogiasektori soovitu
sel toimunud tem aatiliste koosole
kute korraldam ine osakondades ja  
kursustel. K äsitleti teemasid naga 
«M is on ülikoolis huvitavat?», «Elu 
eesm ärgist, aktiivsusest, k arje r is
m ist.», «Kes ma olen?», «M is mi
nust saab?», «K ollektiiv meie rüh
mas ja kursusel.» jt. Kursuste kom
som oliorganisatsioonides tehtav tõo 
on olnud m urettekitav ka hiljem. 
ELKNÜ TRÜ komitee pleenumil
1969. aasta  m ärtsis, kus aru tati 
komsomoligruppide töö parandam i
se abinõusid, m ärg iti, et kuigi ko
mitee on püüdnud aktiviseerida 
gruppide tegevust, uurinud suhteli
se passiivsuse põhjusi, otsinud uusi 
töövorme, tuleb siisk i konstateerida, 
et töö gruppides on endiselt jä ä 
nud kõige nõrgemaks lüliks.

(Järgneb)



IRENE MAAROOSIL 
on suur juubel

Meie aima mater"\ arvukas peres 
ei ole palju neid, kelle tööraam atu 
ametite lahtris nii pika a ja  jooksul 
nii vähe sissekandeid on tehtud. 
Ü likooliga on juub ilar seotud enam 
kui neli aastakümmet.

3. oktoobril 1944 ülikooli tööle 
asudes tuli alustada informatsiooni- 
büroo juh ata jana , sest 17. novembril 
taasavatud  õppeasutuses vajasid  
kõikvõimalikes küsim ustes teavet 
üliõp ilaskandidaatide kõrval ka õp
pejõud ja kogu komplekteeritav 
kaader. Irene M aaroos meenutab 
seda aega soojade sõnadega: ta l oli 
õnn olla meie a lma m a t e r ’i sõ jahaa- 
vade parandam ise ja  kogu töö taas- 
organiseerim ise juures. 1. veebrua
rist 1945 kinn itati I. M aaroos tea 
dussekretäriks ja  juba 19. m ärtsil 
es ita ti ENSV hariduse rahvakom is
sarile  ülikooli aju tise  nõukogu 
koosseis. Sam al a ja l a lg a s  ka kogu

õppe-teadusliku kaadri kutsete ja 
kraadide ümberatesteerim ine ning 
1946. aasta  juunis ka itsti esimene 
väitek iri sõ ja järg ses ülikoolis. Enam 
kui 1600 d issertanti on Irene M aa 
roosilt teada saanud, kuidas ku l
geb tee töö valm im isest d issertat 
siooni kaitsm iseni ja  pärast seda 
kuni hetkeni, mil teadussekretäril! 
tuleb teade diplomi saabum ise koh 
ta. Kui palju kordi on I. Maaroos 
kannatliku lt selg itanud iga le  d is
sertandile erald i, m illised on nõu
ded ja  kuidas vorm istada doku 
mente! Ülikooli õigusteaduskonna 
kasvandikuna on tal olnud hea seda 
teha, sest ju ristile  vaja likud  täp 
sus, korrektsus n ing nõudlikkus 
enda ja  teiste suhtes on juubilari 
a la ti iseloomustanud. Seda võivad 
k innitada m itte ainult ülikooli töö 
ta jad , vaid ka kõik need, kes ku 
n ag i arh iivis uurivad ülikooli nõu
kogu protoko lliraam atud ja  muid 
m aterjale, mis on Irene M aaroosi 
käega vorm istatud.

Lugupidam ist on tänane juubilar 
teeninud peale põhitöö veel mitmel 
a la l. Ülikooli Akadeem ilise Nais
koori asutaja liikm eks ja  esinaiseks 
oleku tänuks on Irene M aaroos v a 
litud naiskoori auliikmeks. See 
m ärgib enam kui 30 lau luaasta t 
paljude naiskoori murede lahenda
m isele kaasaaitam ist, suurt austust 
P ikka lauluteed oli Irene M aaroosi 
hea käia koos abikaasa August 
M aaroosiga, kes lau lis Tartu Aka 
deemilises Meeskooris ja  kellele 
kolm veerandsajase juubeli puhu! 
küll pisikese hilinem isega, on üli- 
kooliperel põhjust südam likud õn 
nesoovid üle anda. Põhjust tunnus 
tust avaldada neile mõlemale koos 
on ka seetõttu, et nende peres on 
üles kasvanud kaks tublit poega 
kes mõlemad on teadu skand idaat 
deks saanud.

Lugupeetud Irene M aaroos! Võt
ke suure juubeli puhul vastu rek 
toraadi ja  kõikide kolleegide soojad 
käepigistused koos parim ate soovi
dega!

Rektoraat ja  kolleegid

Komsomolikroonikaф 11. novembril andis ELKNÜ TRÜ komitee oma soovituse NLKP 
liikm ekandidaadiks astum iseks arstiteaduskonna raviosakonna V kur
suse üliõpilasele Artur Keskkülale, m ajandusteaduskonna rahanduse ja 
krediidi e ria la  diplomandile Gunnar Lam bingule ja  keemiaosakonna
IV kursuse ü liõpilasele Ain Pedakule.

ф  Komsomolikomitee kinnitas TRÜ EÜE sektori juhata jaks keemia
osakonna III kursuse üliõpilase Tarmo Salum aa, kes koopteeriti ka ko
mitee liikmeks. Indrek Ilomets vabastati TRU EÜE sektori juhata ja  
kohustest.

ф  Oma am etisse kinnitati aruande- ja  valim iskonverentsidel valitud 
uued teaduskondade sekretärid ja  koopteeriti ühtlasi ka komitee liik 
meteks. Uueks keemiaosakonna komsomolisekretäriks on Ain Pedak 
^keemia IV k.) ja  füüsikaosakonna sekretäriks Hannes Uibo (füüsika
II k .).

ф  ELKNÜ TRÜ komitee kinnitas am etisse uued uhiselamunõukogu 
esimehed. Leningradi mnt. 27 m ajavanem aks on Aavo Reiska (rahan
duse ja  krediidi osakonna III k .), arstiteaduskonna ühiselamu nõuko
gu esimeheks Mihkel Leiner (rav i IV k.).

ф  Arutati teaduskondade ülesandeid seoses üliõp ilaspäevadega, mis 
toimuvad 14.—17. novembrini.

USJ2iivlased esinevad 7̂art
1948. a. suvel läks rühm Tartu Riikliku Ülikooli soome-ugri keelte 

eriharu ü liõpilasi professor P. Ariste juhtim isel esimest korda pärast 
sõda Kuram aale liiv laste  juurde. Selgus, et sõjasündm uste tõttu oli 
liiv laste  arv üle poole vähenenud. S iisk i võis liivikeelset kõnet kuulda 
väikeses rongis, m illega V entspilsist kohale sõideti, kü latänavail ja  
kodudes.

Ekspeditsioonid on saanud traditsioonilisteks n ing nendest on osa 
võtnud suurem osa soonie-ugri eriharu lõpetanuid. Möödunud 32 aasta 
jooksul on aga  olukord liiv laste  aladel tundm atuseni muutunud. L iiv
las i on Kuramaa rannakülades, Ventspilsis, R iias jm. ühtekokku ehk 
pisut üle sa ja  inimese, kui aluseks võtta liivi keele oskus. Üheski 
peres ei kasutata enam suhtlem iseks liivi keelt.

A astate jooksul on meie lähim ast sugu laskeelest kogutud mitmeke
sist ainestikku. Selle baasil on valm inud kursuse- ja  diplomitöid. M it
med liiv i keele alased tööd on jõudnud auhindam isele üliõpilaste tea
duslike töödena. L ingvistika seisukohalt on oluline, et igast keelest 
sä ilita tak s tu levastele põlvedele võim alikult palju , kuigi keel ise lak 
kab olem ast. Liivi keele ainestik võib osutada hindam atut abi sugu 
laskeelte uurim ise ja arendamise seisukohalt. A astate jooksul on kogu
tud ka liivi rahvaluulet ja  etn ilist ainest. Eesti NSV Riikliku Etno
graafiam uuseum i töötaja J. Linnuse jt. kogumistöö tulemusena on liivi 
fondid muuseumis suhteliselt ulatuslikud.

Hoolimata liiv laste  väikesest arvust n ing hajutatusest on olnud r i
kas nende vaimne elu. M älestusi liiv laste  ühiskondlikust tegevusest on 
jäädvustanud endine koolimees P. Damberg. Ventspilsis tegutses pikka 
aega liivi laulukoor H. Grlva juhtim isel. L iiv laste arvu vähenemise 
tõttu loodi koori baasil h ilju ti ansambel. H oogsalt on liiv lased tegu t
senud R iias, kus kultuurim aja «Oktoober» juures tegutseb liivi etno
graafiline ansambel «L i'v list» («L iiv lased »). See on esitanud menukalt 
rahvalau le ja  -tantse R iias, Tallinnas jm. Möödunud aasta l sai esita- 
misküpseks kava «L iiv i pulmad XIX sa jan d il»  n ing see esitati 31. mail 
1980. a. Tallinnas Glehni lossis.

16. novembril a lgu sega  kell 14 on võimalik kuulata ja  vaadata kava 
liivi pulmakommetest Tartus «V aner»uise» kontserd isaalis. Kava on 
koostanud Jazeps V itolsi nim. Läti Riiküku Ülikooli teadusprorektor 
Dzintars Klavinš. Ansamblit juhatab Dzidra Klavina.

T artlastel on n iisiis haruldane võimalus näha esinemas liivi rahva 
viimaseid esindaja id , seda võim alust ei tohiks kasutam ata jä tta . P ile 
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AADO LINTROP
KUJUTLUS HAIGEST ÜKSIKUST 

MEHEST
jää tunud  aknaga  toa s  
kusagi l l inna s kus e la va d  
.ä ä l i l l em eh ed  ja  na is ed  
külm on  
l i i ga  külm
et  o od a ta  k evad e  tulekut

AKN MUST
PROKLAMATSIOON 79

Armastan p ö ö ra s e l t  t õ d e  j a  va le t .  
Ainult m it t e  um b s e t e s t  raama tu is t !  
P õ r g u s s e  n o om en id , v e rb id  ja

sün taks  — 
läbi s õ n a d e  hakklihamasina  
nud i tu d , m oon d a tu d  tu n d ed  ja

ta jud !
Süntaksi v o rm id e s t  k än g i t s e tu d  

v a n g i  m õ i s t e tu d
t õ e l e  ja  v a l e l e  
vabadu s t  n õu an !

Armastan va l e t  rohkem  kui e lu !  
Tõde v e e l  rohk em  kui su rm a

armastan .  
K odu jõ e  m ee l i tu s ,  ä ik ese v a n n e !  
K ohm e tu s  äkkpilgus a im unud

maailm a
'õ e  ja  v a l e  e e s t  m õ l em ad  annaksin! 
Tuimale, en n a s t tä i s  parasi id i le ,  

m u idu sö ö ja l e
in im k ee le l e

karistust n õuan !

HARRY LIIVRAND
tu len  m ööd a  t e e d  
mu ta l lad
su la vad  m aa s t  lahti  
a u ju vad  

l o o ju v a s  pä ik ese s  
m er e  p o o l e

VARJUD KAOVAD
TUISUJUUSTE SISSE

lum ep ihud
s i l i ta vad  tä n a va t e  põski 
tu i su la ev  o n  j õu dnud  
v a l g e  n a in e  o o ta b  v ä r i s e d e s  
t em a  üsk on  va l la  linna ü le  
t u l g e
täna arm as tab  ta kõiki

IMRE SIIL
Saa ts in  n a is e  ära, aknal s e i s t e s  

n ä g in  ta roh e l i s t  m ü ts i  i lmuva t  m a 
ja  rää sta  alt, kui ta, m a ja  tagauk 
s e s t  vä l junud , j õu d i s  vä ra va le .  Ta 
p ö ö ra s  en d  järsku r in g i ,  vaa ta s  ü les, 
p ead  koos k a e la ga  ta hap o o l e  la s t es ,  
l e h v i ta s  om a  v a l g e  k indaga , om a  
k äega  s e l l e  kinda s e e s ,  t e g i  v e e l  ühe  
käekaare suu  ju u r e s t  m inu  p o o l e  
n in g  a s tu s  a vam a  värava t .

Ma tõ s t s in  käe sa am a tu l t  ja  kin
n is e lt ,  õ la s t  koos küünarnukiga, 
t õ s t s in  ü le s  käelaba  — kuid juba  o li 
na in e  tänava l sam m um a  hakanud, 
e i  v aadanud  en am  ta ga s i ,  e t  näha  
mu v i ib e t ;  mu käsi p ea tu s  s a m a s s e  
a s en d i s s e ,  käelaba ra nd m e s t  pa inu 
ta tud  ü les , küünarnukk kohmakalt  
õ lan i k er g i ta tud  — n a g u  h e tk ed e  
kadu vu s s e  su una tud  t ea d e  . . .  kuni 
t o o  homm iku ta rdum us m ö ö d u s  — 
m a jõu d s in  ta ga s i  om a  aduvikku, 
tund s in  v a ba s ta va t  k e r g e n d u s t . . .  
a e g  m u toa s e in a l  k ahva tu va te s  
vä r v i d e s  ko llane a e g  h õ r e  ja  lo id  
t e e t o lm  ümber  m inu  ha ju v  k es t ev  
su m e lu s  m is  e i  t o o  und  e i  ärata, 
mis on  mu a e g ,  ja  käsi, m is viipab, 
e i  j õu a  i ia lg i  e d a s i  anda  om a  t e a 
det.

Vabastasin en d  u j e d u s e s t ,  a s tu 
s in  sa m m u  ta ga s i  — na in e kadus  — 
pilt, m is järsku lükatakse s i lm e  
v aa t e la va l t  ära  — a v a n e s  t eg e l ik  
ruum  ta va r ju s t :  h i l i s s ü g i s e n e  r o 
hum aa  p e e g e l d u m a s  m u s t v a l g e l t  
ta eva p inna l t  t i i g i v e t t e  ja  tu u le v i r v e -  
l i s e s  t i i g i v e e s  uppum as ro h e l in e  v a 
n a n enud  värv . Kaks ü le  t e e  la su va t  
kivimaja o l id  s e d a v õ r d  sa rn a s ed ,  e t  
ta ju s in  k ah es tum is e  m e e l e p e t e t ;  a l 
l e e  k õ ig i  kaskede ladvaok sad  o l id  
koo ldum is e s ,  maa k õdunes n en d e  
juba  am m u sa d en en u d  l e h t e d e  all.

PÕDRAPOISS TULEB SU LINNA 
u du se l  õh tu l tänava i l  kõnnib 
j a l g a d e  all su lab jää  
j ä l g e d e s  ha l j endab  sam m a l  
a s fa l t  ta g a n e b  l u m e g a  üh es  
vu l ina l o jad ek s saab

p õd ra p o i s s  va l la t leb  l innas  
hommikul p o l e  täna va id  ü ld s e  
m a jad  on  kasvanud  l e h t e  -i
sam b la va ip  põ randa l  v e t rub  
u s t e s t -ak end e s t  p i i lu vad  tuppa  
j ä n e s t e  m u i g a v a d  näod

KALEV KESKÜLA
Puud  ka sva vad  vä l ja  j õ e s t
ö ö s e l  tu leb n e i s s e  e lu  ’
h in g a m in e  ja  s o s in
Maailm  4
h e l e  ja  t e ra v  p la h va tu s t e s t
ja  mürsuk ildud es t
Veri

kumiseb eb aüh t la s e i s  tukseis
juba  ja h tu va d  kehad 

v o e la b  enam  kui v e t t  s e l l e s  j õ e s  
A asta tuhand ed  
v ä g i v a l d a  ja p e t tu s t  
ebainimlikkusi
I g a  hetk m uudab  m e id  rikkamaks 
Ikka en am  au to s id  ma ju  

kahureid tanke 
k õrts e  la terna id  

Pihku puutub tuhand e id  e s em e i d  
käsikaudu kobadeski 
Ei sa a  s i lm i lahti 
l i i g  h e l e  . -
P öö ra ta  va id  nuppu  '
Eeter tä is n ek r o l o o g e  
Tuhandes t  õm b lu s e s t  käriseb maa  
S üdam elöök id e  a l g u s  ja  lakkamine 
Siin l innas
p o l e  s õ d a  i
Surm  on  vaikne ja  m õõd e tu d  
Aga kusag i l  lä h eda l  
ö ö  p õh ja s
puu d e  v a r ju s  *■
kärisevad  haavad
süd a  kumiseb
v e r i  to rmab m eis
k iiremini kiiremini
Kuula  \
P u u d e s o s in g i  v a l j en eb
üks inimkeha . , ,  j
s e l l e s  j õ e s
üks in im elu

Kirjandusvõistlus
ELKNÜ TRÜ komitee, ÜTÜ eesti k irjanduse ja  rahvaluule ring ja  

ajalehe «TRÜ» toimetus kuulutasid v ä lja  k irjandusvõistluse. Võistlu
sest võivad osa võtta kõik TRÜ praegused üliõpilased, a g a  ka 1980. 
aasta  v ilistlased .

Võistlusel tuievad arvesse need avaldam ata ilukirjanduslikud tööd, 
mis on saadetud või toodud ajalehe «TRÜ» toimetusse enne 5. detsemb
rit. Toimetuse aadress: 202400 Tartu, Ülikooli 18—302.

Kindlasti olgu ig a le  võistlustööle kirju tatud m ärgusõna ja  juurde 
üsatud kinnises ümbrikus andmed autori kohta (nim i, aadress, tea
duskond, osakond, kursus).

Auhinnavõitjad teatab žürii a as ta  lõpul.
Loomingulisi õnnestumisi!

ci rast „ 6 t alfieril
«Stalker». Kõlab häs t i?  K oh e  nii, 

t tahaks teada, m is s e l l e  n im e ta ga  
peitub. E elkõige m u id u g i  Andrei 
Tarkovski, r ež i s sö ör ,  kes kuulus nii 
n e i l  kui muja l, nüüd ja  tulevikuski. 
Aga kui f i lm  nähtud, tu lid  t ea dm is 
t e l e  l isaks mõtted . M õn in ga id  m õ t 
te- ja  tundekatkeid püüd s in  jä t ta  
pab er i l e g i .

Üpris tühi tunne oli , kui k inosaa 
list vä l ju s in .  Ka suu r e s  r a h va hu l g a s  
võ ib  üksi olla. Paljudki e i  suu tnud  
pära st  f i lm i se ltskondlikku lustakat 
n a e ru g r im a s s i  n ä o l e  manada. Olid 
elu m ä n g u r e e g l i t e  j ä r g i  j u s t n a g u  
jokkerid kaardipakis, lus t l ik e ini- 
n e s t e  s e a s  laiali.

S ea n s s  l õ p p e s  — naer, paberid :  
kinopile t id  ja  kommipaberid . Õhus 
oli tunda vaban em is t :  lõpuks om e t i  
sa i läbi. Ruttu-ruttu ära siit. O lgu  
s e e  v i im an e  kinoskäik, pab e r id  põ- 
atidale . Kui h ea  o n  vä l ja s ,  kähku 

koju m u l t i f i lm e  vaatama.
Jä id  m e e l d e  jutukatked: jum a la  

'lipi, au sõna , ja  na in e  ka s a m a su 
g u n e ;  Stalker, o o t - o o t ,  Sta lker, 
tead , m u l l e  m eenu tab  s e e  üh e  p r o t 

s e s s i  n im e tu s t  p i im a to o tm is e  t e h n o 
l o o g i a s t ;  külad, jah  tä i tsa  üh te  
mood i .

Nii m õ n e l e g i  kest is f i lm  a g a  v ä l 
jaski edasi. M õte te s . Vaevalt, e t  
t e a d vu s  v e e l  va s tu  v õ t t i s ,  a g a  m is 
ki s i s em u s e s  o l i  h e l l  ja  v e id i  va lu s -  
ki. Nii tu ld i kinost lausa  «Stalkeri»  
va n g id en a ,  h in g e s  tunn e  k irga s tu 
m ise s t ,  ja  k indlast i en am  m it t e  s e l 
lena, kel lena kinno mindi.

Siinkohal e i  tahaks si iski l u g e 
ja t  koormata f i lm i üksikasjalise 
ana lüü s iga . S oov ik s  a g a  tõ s i s e l t ,  e t 
t e  võ tak s i t e  om a  t o a s o o ja d  ja lad  
p e h m e t e s t  tu h v l i t e s t  ja  läheksite 
s e d a  f i lm i vaatama. (Kah juks s e l 
l e s t  n äda la s t  f i lm i  en am  Tartus ei 
n ä id a t a . . . )

Ja  v e e l .  S iis  võ taks kokku ühe  
v e s t lu s r in g i .  Räägiks, mõtleks, a ru 
taks. F ilmist nii, n a g u  m e i e  s e l l e s t  
sa ime. S e s t  täh tsad  on  küll au to r i 
t e e t s e t e  fi lmikriitikute a r vam u sed ,  
kuid väh em täh t i s  p o l e  teada , kuidas 
m õ t l e m e  m eie ,  tu d en g id .

INDREK UDE

Uusi autori- 
tunnistusi

Oktoobrikuus on patendiosakon- 
da saabunud autoritunnistused 
järgm iste  leiutiste eest:

«Aerosoolide generaator» ja  
«Seade taim katte geom eetriliste k a
rakteristikute m ääram iseks» — L. 
Visnapuu (koos EPA teadu ritega);

«Termoluminofooride saam ism ee
tod m angaan iga aktiveeritud kalt- 
siumfluoriidi b aasil»  — M.-L. A ll
salu , I. Riiv, H. Kuus, A. Lust, E. 
Pedak;

«T aruvaigu kogumise meetod» —
O. Rajavee (koos EPA teadurite
g a ) ;

«Mao lim askesta happelisuse 
m ääram ise meetod ja  seade selle 
teostam iseks» — S. Ulp.

Autoritunnistused anti kätte TRÜ 
nõukogu ja  füüsika-keem iateadus- 
konna nõukogu koosolekuil.

SIRJE KAHU



a? Mõnda kandidaadi- 
dissertatsioonidest

(A lgus eelmises lehes)

Kummatigi ei ole puudused kan- 
didaadidissertatsioonide k äs ik ir ja 
des tingitud ainuüksi töö v äärast 
planeerim isest n ing selle esimese 
etapi tähtsuse alahindam isest. Hä
da on ka selles, et dissertandid ei 
oska k irju tada, n ing mis veelgi 
halvem — nad ei tunne teadusliku 
töö kirjapanem ise eripära. R a isa
nud tarbetu m aterja li kogumisele 
as ja tu lt  aega, satub d issertant pa
hatihti teravasse a jahätta  n ing jä 
tab käsik irja  kas üldse või lõpuni 

♦viimistlemata.
D issertatsioonikäsikirjade gram 

m atiline kü lg n ing stiil jä ts id  pal
ju  soovida juba siis, kui väitekirju  
esitati kaitsm iseks eesti keeles. 
Hoopis täbaraks muutus asi pärast 
seda, kui hakati nõudma venekeel
seid käsik irju . H ädast ei a ita v ä l
ja  ainuüksi see, kui tööd lastakse 
mõnel filoloogil keeleliselt redigee
rida. Filoloog ei tunne võõrast eri
a la . Ennekõike peab dissertant suut
m a ise väljendada oma mõtteid ve
ne keeles korrektselt ja  ü ld aru saa
davalt. Kuid hoopiski kummaline on 
see, kui juhendaja vene keele oskus 
on nii kasin, et ta pole suuteline 
hindam a väitek irja  keelelist külge 
ja  s tiili ega ole võimeline osutama 
d issertandile p raktilist abi käsik irja  
v iim istlem isel.

P araku tunnevad dissertandid ta 
va lise lt halvasti ka teadusliku töö

kirjapanem ise spetsiifikat. Ilmselt 
on juhenaajadki oma nõudmistes lu 
bam atult leebed. Üpris harva nõu
takse töö läb ikirjutam ist kaks kuni 
kolm korda, kuig i valm im ise täh t
aeg  annaks selleks mahti. Ühtlasi 
peaks nõudma, et d issertant oma 
töö käsik irja  Iause-lauselt ja  lõik- 
lõ igult läbi analüüsiks, kontrolli
maks, kas üleminekud ühelt mõttelt 
teisele pole liig a  järsud , kas ei k at
ke lausetevaheline loogiline seos 
ning kas töös ei ole sisu lisi lünki. 
Säärane analüüs näitaks ühtlasi, 
kas järeldused kasvavad tõepoolest 
v ä lja  töö kontekstist, kas neid kin
nitab teaduslikult soliidne tõestus
m aterjal või on nad ennatlikud või 
suvalised. Kummatigi ilmneb tea 
dusliku töö ilu, ja  kui nii lubatak
se öelda — elegants, m illele meil 
pööratakse kahjuks liig a  vähe tä 
helepanu, just selle loogikas: es
m alt form uleeritakse probleem, see
järel antakse lahendus, mis jä rk 
jä rgu lt , samm-samm ult kasvab v ä l
ja  hästi korrastatud ja  süsteem i- 
k ind lalt esitatud tõestusm aterjalist.

K äsikirja ridarealine analüüs a i
tab ka se lg itada  liigseid  sõnu n ing 
lauseid . Kaunis on töö, m illes p iir
dutakse ainult h ädavaja likuga, 
m illes ei näm m utata ja  kust kõik 
tarbetu on v ä lja  roogitud. Ometi k i
puvad dissertatsioonide käsik irjad  
sage li vohama ja  ületam a lubatud 
mahtu, mis oleks väld itav , kui 
k raad itao tle ja  väljendaks ennast 
ökonoomsemalt.

Teadusliku töö iga  teisegi k ir ja 

töö ilu väljendub ka selle lihtsas, 
selges lausestuses ja  sõnastuses. 
L iiga harva m urravad dissertandid 
pead selle üle, kuidas väljaöeldavat 
mõtet sõnastada lih tsam alt, ü ldaru
saadavam alt, kaunim alt. Peaks 
jõudma nii kaugele, et lohakalt, r ä 
pakalt, raskesti loetavalt kirju tatud 
töid ei võtaks keegi lugem isekski 
vastu , isegi mitte töö es ia lgse  v a 
riandina.

Loomulikult kannab puudujääkide 
eest dissertatsiooni käsik ir jas , sea l
hu lgas ka v iim istlem atuse eest 
kaasvastutust juhendaja. Juhenda
jad on aga  nähtavasti ise harjunud 
suhtuma pealiskaudselt oma tööde 
v iim istlem isse n ing loodavad, et 
küllap k irjastuse toim etaja paneb 
hiljem kõik paika. Säärane hoiak 
koguni nõrgendab d issertantide v as
tutust oma käsik irjade eest. D isser
tandid loodavad nähtavasti samuti, 
et keegi teine teeb nende eest ära 
selle, m ille tegem iseks neil endil ei 
jätku aega või visadust.

Siin  öeldu kehtib põhimõtteliselt 
ka üliõpilastööde ja  nende vorm is
tam ise kohta. Olukorra parandam ist 
tulebki seepärast alustada range
mate nõudmiste esitam isest üliõpi
laste teadustöödele ja  nende ju 
hendamisele. Kuid ülim al m ääral 
kasulik  oleks seegi, kui asp iranti
dele peetaks mõned kohustuslikud 
loengud teaduslike tööde k irju tam i
se spetsiifikast ja  metoodikast.

Prof. ILMAR REBANE

Tudeng kirjutab tudengisööklast
Küsimus: M ida arvad TRÜ söök

last?
Vastused.
MeešQliõpilane: Meie söökla on 

«Võidust» etem, teenindamine pa
rem.

Naisüliõpilane: Siin  on liig a  pi
kad järjekorrad , söön sellepärast 
tava lise lt «Sophokleses».

M: Toidud on pahatihti külmad, 
portsjonid väikesed ja  liig a  kallid . 
Suppide valik  piirdub päevast päe
va ainult rassolniku ja  piim asupiga.

N: Räpane, laudu võiks tihedam i
ni puhastada. M ustade nõude ära- 
panemiskoht peaks olema m ujal; 
kui järjeko rras palju  rahvast, juh 
tub, et m äärid riidedki ära. Toidu- 
nõusid kärutav töötaja peaks ku i
d ag i märku andma, kui järjekordse 
la s t ig a  manööverdama hakkab, k as
või kellukest helistam a.

M: Rohkem võiks olla mahlu, 
kompotte.

N: EPA sööklas on hulga m aits
vam ad ja  odavamad söögid.

M: Kuhu sa ikka hädaga lähed? 
Asub peahoonele kõige lähemal — 
ainuke eelis.

*

K aastudengite pretensioone ko
gunes hu lgan isti — mitu märkmiku- 
lehetäit. Otsisin üles söökla juh t
konna n ing sain  seal jutu le toot- 
m isa la juh ata ja  ase tä it ja  H ilja Sõt- 
n ikovaga:

«A asta-aasta lt meie sööjate arv 
kasvab, ruumid aga  on jäänud s a 
maks. Umbes v iiste ist aasta t tag as i 
tulim e v ä lja  poole vähema ports
jonite arvuga, töötasime rõõmuga 
— muretsesime endale ühesugused

põlled, tanud, sööklaruumid olid 
puhtad ja  hubased.

Ka üliõpilane oli s iis teistsugune, 
ku idagi kultuursem . Nüüd kurde
takse laudade räpasuse üle, aga  kes 
nad sodi tä is  a jab?

Ruumikitsikuse tõttu pole võim a
lik kasutatud toidunõude lauda mu
ja le  paigutada. Töötaja, kes nõusid 
ära veab, on õhtuks päris väsinud 
ja  tüdinenud, tih tilugu ei suvatse 
järjeko rras se isjad  käru eest ära 
minna, o llakse veel pahasedki.

Menüü sõltub sellest, m ida toit- 
lustustrust meile saadab. Vahepeal 
ei toodud kartu lit.

Kokad on tublid, portsjonid te
hakse ettenähtud suuruses. Suppi
de m aitse halvenes supikoka h ai
gestum ise tõttu. M agustoidud kipu
vad ühekülgseks jääm a, sest kom
potte ja  mahlu saam e vähe või ü ld
seg i mitte. Paistab , et tudeng muu
tub jä r jes t m aiam aks, m agustoite 
jääb  a la ti v a jaka . M ahladest paku
me tom atim ahla.

Meie portsjonid ei tohiks liig a  
kallid  olla. Teame, et üliõpilane ra 
haga la iu tada ei saa , ja  seepärast 
püüame a la t i jä t ta  valikuvõim a
luse — kui mõni praad ongi k a l
lim, pakume sam as ka m idagi oda
vam at.

Se llega ma küll nõus ei ole, et 
EPA söögid meie omadest odava
mad on, sest toidukraam i saam e 
mõlemad to itlustustrusti kaudu.

Ü liõpilastele on suur palve. Ka
su tage söökla WC-d v iisaka lt, ärge 
loopige seal sodi la ia lil Meie ta 
hame kogu südam est, et tudengitel 
oleks hea lõunastada, tore, kui ka

nemad meisse v iisakam alt suhtuk
sid .»

Et sööklas mitu korda to itlus
tustrusti m ain iti, suundusin edasi 
sinna. Kaubandusosakonnast kuul
sin, et üliõpilaste sööklad on eelis
olukorras linnasööklate ees. P raa 
dide maksumus sõltub liha hinnast. 
Odava liha kilo maksab 1.20, kuid 
seda ü liõpilastele ei jätku , kõik lä 
heb üldhariduskoolidele. Kompotte 
ja  mahlu pole a la ti loota: sel a a s 
tal oli väike õunasaak n ing kon- 
servitehasel on toorainest puudu. 
K artulit on üliõpilassööklatele a la ti 
saadetud. Juhul kui kartul sööklas
se ei jõua, on põhjus transpordis.

Lõpuks soovitati: üliõpilane söö
gu rohkem juurv ilja  ja  ka la , ta l i i 
gub n iig i vähe, a ina istub ja  loeb. 

*
Mis s iis se lgus? — Tartu kahe 

kõrgkooli sööklad on toiduainetega 
varustam ise poolest ühesugustes 
tingim ustes, järeliku lt peaksid nad 
olema võrdsed, kuid . . .

*
Pärastlõuna «Võidus». Kolm EPA 

teklites noormeest. Küsisin, miks 
nad oma sööklas ei lõunata. V as
tus: «Järjekord  on kohutavalt pikk, 
puha ülikooli omad.»

P aljud  meie tudengid aga  suun
duvad vana kohviku all asuvasse 
sööklasse n ing peavad pakutavaga 
rahul olema, omaenese kesknärvi
süsteem i huvides, öeldakse ju , et 
v irise ja l endal on kõige raskem.

ÜLLE RONGAS

Suhtumisest

Pilk algusesse
A jakirjandusrebased tundis ok

toobrikuus hõlpsasti ära vastsete 
«tordikarbivorm is» teklite jä rg i, m i
da ülejäänud esm akursuslased alles 
kadedusega piidlesid. Ka tudengiks- 
löõmise tseremoonia pidime meie 
esimestena läbi tegem a n ing ülikoo
lielu tormakuses hakkasid septemb
r i sovhoosipäevad unustusse v a ju 
ma. Oleksid vajunudki, poleks sõp
ru, tu ttavaid  või niisam a nägupidi- 
tundja id , kes tänaseni peatavad kü
sim usega: «Kuidas te seal Kambjas 
sööm ata ja  rahata, nagu raadiost 
kuulda oli, vastu p idasite?» Ei taha 
esm akursuslase nimele kaam eli m ai
net lisada, seepärast selgitam e, et 
septembri «M ikrofoorumis» esitatud 
küsimus oli meilegi ü llatuse põhju
seks, ilm selt ebatäpsest inform atsi
oonist pahandatud tu ttavate agarus. 
Ise ei nurisenud me toidu ega  p al
ga üle.

Selline vastus toob küsija lt ena
m asti pettunud «ahah i», s iis natuke 
arg liku , ehkki uudishimuliku: «M is 
teil seal muidu nagu nii kõige . . . ? »  
J a , o lgug i oktoober juba lõpukorral, 
hakkavad need «kõiged» üksteise 
järe l meenuma.

Kõige esimesed m uljed: 15 pool- 
tu ttavat žurnalistinägu , kaks naab
rit, k itarr ja  mitu paari kummi
kuid. V iis võõrast eesti filoloogi ja  
palju  pambukesi. Külma- ja  kõleda
võitu ruumikad toad, reformvoodid 
m agam isvarustusega (patju vähem 
kui päid). Ning tutvumisõhtu, mille 
saim e poole öö a ja l pidama ainult 
tingim usel, et järgm ise l päeval jä t 
kame.

Kõige mitmekesisem töönädal oli 
esimene. Meil avanes võim alus ligu- 
neda linapõllul, rassida siloaugus, 
lõhkuda puid, korjata kive, pikutada 
põhukuhjas — ühesõnaga, igaühele

leidus võimetekohast tegevust. Os
kust eristada kartu lit eksim atult k i
v ist ja  vastupidi tu li tarv is hiljem, 
siis õppisime ka oma «kodukombai- 
ne» nägupidi ära tundma.

Kõige m ärjem a lõbusõidu korral
dasid meie jaoks vanemad kolleegid 
Pangodis žurnalistide tulevase puli- 
ke- ja  suvituskom pleksi-tiigikesel. 
Tõestasime endile ja  publikule oma 
pinnalpüsim isoskust, ehkki parve 
kandejõud näis olevat natuke a lla  
norm aalkaalus esm akursuslase ra s 
kust n ing aeru aset täitev v igel jä i 
vahete-vahel põhjamutta kinni. See 
sõit sa i ühtlasi meie rebasekarjääri 
a lguseks n ing jä ttis  hirm sas tead
m atuses lõplikku tudengikslöömist 
ootama.

Kõige tervislikum a eine sõime õh
tu l, mil meid külastasid  filoloogid 
Rõngu õunaaiast.

Aeg on juba üsna hiline. V arsti 
lööb raekoja kell kaheksa. S e lja ta 
ga on koolipäev oma tuhande te- 
gem ise-toim etam isega. Ohtu on 
igaühel enda päralt — tahan, v is 
kan sõnaraam atu või konspekti nur
ka ja  lähen kinno; tahan, istun 
täiesti tegevusetult.

Samme komsomolikoosolekule 
seades käis peast korra läbi mõte, 
äkki olen ainuke teaduskonna m it
mest sa jast. Kas oli see hetke mee
leolu, sombune ilm, laternavalgu- 
seline tänav või varasem ad koge
mused, mis nii mõtlema panid, kes 
seda nüüd tagan tjä re le  öelda os
kab. Ainuke ma siiski ei olnud. 
Rasket õppehoone ust lahti tirides 
nägin  komsomolisekretäri ja  veel 
mõnda tu ttavat nägu oma teadus
konnast. A ja jooksul kogunes neid, 
noh nii 700-st umbes 100. Kogunes 
rääkim a sellest, kuidas kõige pare
mini ühendada komsomol igap äeva
se e luga ; kuidas oleks noorsoo-or- 
ganisatsioon meile kõigile eluliselt 
va ja lik . A ga kellele meile? Ah jaa , 
unustasin — kutsusid ju tän ag i nii 
nagu ig a l õhtul «Vanem uise» tuul-

tepoolsed klaasuksed . . .  Jne. jne . . .  
Vabandusi leiab ikka. Ent aastas 
kord võiks ju tu lla , pugem ata is 
tungite palaviku põhjenduse või 
pettumuse taha komsomolielus. Ole
me harjunud kuulma ja  iseg i ü tle
ma, et ig a l aa s ta l on üks ja  see
sam a, kõik jutud ammu teada, m i
dag i pole muutunud.

Aga k u i d a s  muuta? Keegi ju 
m idagi meie eest ära tegem a ei 
hakka. Kui vanaviisi ei sobi, ehk 
pakuksite v ä lja  uusi vorme? Ma ei 
rääg i siin kursuste komsomolikoos- 
olekutest. Neid meenutavad ena
m asti vaid sisutud protokollid (kui 
sed ag i?).

Võib-olla tasuks kõigele sellele 
veidi mõelda. Kuidas siis ikka kõrg
haridust taotleva inimese, tulevase 
spetsia listi suhtumist muuta (või 
hoopis kasva tad a)?  Sest lõppkokku
võttes võeti ju se lle lg i filo loogia
teaduskonna komsomolikoosolekul 
kõik otsused ja  ettepanekud ühel 
häälel vastu. Vähemasti protokolli
de jä rg i on see n i i . . .

EVE ANT

TRBDSI
H Š M

«T agasivaate le» uue ja  huvitava 
vormi otsinguil sattusin  ühe suure 
peegli ette. Seal nähtu andis mulle 
mõtte arendada tagasivaa tam ise  
asemel hoopis seltskondlikku vest
lust.

«No tere ometi.» «Tere ise ka.» 
«Kuidas e lad?» «Noh, ikka hästi.» 
«Tead, toredad ilmad olid oktoob
ris.» «M is see s iia  puutub?»

Panin nüüd sõrme huultele, um
bes nii, et tss, «saadekäib»-stiilis ja  
seletasin  ära, m illes asi.

«Laseme siis edasi,» kostab te
malt. «Ka oktoobris tehti sporti,» 
jätkan  kohmetusest veel üle saam a
ta. «Kuule, oli ülikooli spartak iaad i 
esimene a la . Orienteerumine v ist,» 
tahab tema a idata. «S a  ei käinudki 
või,» leidsin sobiva jätku. «V aat’ ei 
jõudnud jah , aga  oli pull või?» «No
jah, kurk valutab  siiam aan i, aga  ü l
diselt polnud v ig ag i. Rasvu ka v a 
hel v a ja  tuulutada. Rohkem küll ei 
v iitsi sellest rääk ida, juttu juba ol
nud ülearugi. P aljudki nurisevad, 
et ülikooli lehes enam muud pole
gi kui sport ja  orienteerumine.» 
«Ära tee v ä lja g i!»  «No eks ma 
püüa jah. A ga kui spartak iaad iju- 
tuga jä tk a ta , s iis jä i siin minu mee
lest natuke suur vahe sisse. Roh
kem ju võistlusi polnudki.» «M inu 
m äletam ist mööda peeti veel sügis- 
kross ja  matk m aha.» «O ige ta on, 
ag a  rahvas ei näi neid üritusi a r
m astavat. Oled ju küll kuulnud, et 
krossijooks võib ära tappa. H ing

Oktoober
jääb  kinni ja  kogu lugu .» «Ära 
nüüd ikka lobise ka. Oktoobris oli 
tä itsa  asja likke üritusi. M alehaiged 
said v ist isu täis m ängitud.» «Oh, 
seda ma küll ei usu, see nii ker
gesti üle ei lähe, aga  muus osas 
olen nõus. Tõesti oli Paul Kerese 
m alenädal üks vahva asi.»

Ju tt kipub nagu soiku jääm a, siis 
leian jätku. «M is sa TRÜ korvpalli
naiskonnast arvad?» «M is seal ikka 
p ikalt arutada. Enne ig a  hooaega 
lubavad kõrg liigasse  saada, siis 
a g a . . . »  «Nüüd sa oled küll veidi 
ülekohtune. J a  üldse, kui sa hästi 
ei tea, siis ära kohe kobisema ka 
kuku. K išinjovis oli pool naiskonda 
riv ist v ä lja s . Lappi, Järve  ja  Lusti 
polnud kaasask i.» «No siis muidugi. 
Oota, aga  m illal e s iliiga  Tartu tur
niir peale hakkab?» «18. novembril 
on esimene m äng.» «A ga mind vae
vab üks küsimus: sa nagu teadjam  
mees, kuhu on kadunud möödunud
aastane Eesti meister, TRÜ värav- 
pallimeeskond.» «S a  ei teag i veel? 
Heal lapsel ikka mitu nime, nüüd 
kutsutakse meeskonda Tartu «Ko- 
operaatoriks». Vahetasid klubi.* 
«No selge. R äägim e «K alevist» ka.» 
«Oktoober oli küll kurva näoga. 
Liidu m eistrivõistlustelt kõik nul
lid. Nüüd aga  hakkab v ist minema. 
Poisid on kram bist üle saanud, 
m äng on hoopis teist nägu .»

Nii me seal lobisesime. Rääkida 
oli palju . Huvitava in im esega on 
ikka huvitav. A ga leheruum piirab 
ja  siinkohal jä tan  kirjapanem ise 
seisma. Vestlus aga  jätkus. Kulis
side taga .

OLIVER TOLL ja
RAIVO LOTT

SPORT *  UUDIS *  SPORT

ANU PARS

( J ä r g n e b )

K orvpallihooaeg on hoo s is se  saan u d .
Eesti NSV n a is te  k a rik avõ is tlu ste l 

m äng is id  f in a a lis  k aks TRÜ naiskonda. 
Võitis esim ene. P ä ra s t  sed a  sõ ideti 6 
naiskon na tu rn iir ile  Š ia u lia is se , kus 
TRÜ jä i  K aunase «P o litech n ika» jä r e l 
te iseks (3. R iia  TTT). 18. novem bril a l 
g avad  T artus NSV Liidu e s i l i ig a  m än
gud .

Lõppes ku rsu stevah e lin e  tu rn iir  m ees
te ko rvp a llis . 1.—2. koha m än gu s võ itis 
b io lo o g ia-g eo graa fia  V ku rsu s  õ ig u s
teaduskonn a 54 : 39. V õidukas m eeskon
n as m än g is id  T iit H ang, M ati S a lu , 
Veiko Junno , J a a k  Kärson, Alo Hein
s a lu , Ain Sepp j a  Ain J ä rv a ld . 3. koha 
s a i a rs tid e  IV (a l is t a s  m a jan d u se  I 
51 : 50).

Jä tk u b  ülikooli sp ar tak iaad . 18.—21. 
novem brini u ju tak se  «D ünam o» u ju la s  
(V . K ing issepa 71) — A iakav a :
18. nov. k l. 19.30—20.45 ü likooli töö ta jad ;
19. nov. k l. 19.00—20.45 spord im ed itsiin ,

KKT 1 k., KKT II k., a ja 
lu g u , füüsika-keem ia ;

20. nov. k l. 19.00—20.45 KKT III k., filo 
lo o g ia , arstiteadusko n d , žur- 
n a lis t ik a , õ igu steaduskon d ;

21. nov. k l. 19.00—20.45 m a jan d u s , m ate
m aatik a , KKT IV k ., bioloo
g ia -g e o g ra a f ia .

18. nov. k l. 19.00—19.30, ü le jä än u d  võ ist
lu sp äev ad e l k l. 18.30—19.00 toim ub u ju 
la s  a r s t l ik  lä b iv a a tu s  u ju la  lo a  s aam i
seks.

V õ isteldakse 100 m v ab a ltu ju m ise s  ja  
4X50 m tea teu iu m ise s  (tö ö ta ja te l 4X100 
m>. R eg istreerim in e v ah etu lt enne s ta rt i.

V õrknalli h ak a tak se  sp ar tak ia ad il m än
g im a 22. novem bril. A iakava  pannakse 
ü les  kõiffis ü h ise lam u tes .

Juh en d is t. T urn iir v iiak se  läb i r ing- 
sü steem is. i ? a  ala<m 'pi 2 narem at p ää 
sevad  f in a a ltu rn iir ile . Võit annab 2, 
kaotus 1, loobum ine 0 punkti. Võistkon
na su u ru s  kun i 10 m ä n g iia t . Kui kohal 
on vähem  kui 6 v õ istko n n a liig e t, s iis  
v yI! ak u le  ei lu b a ta , k ir ja  pan n akse loo
bum ine. Nõutav iih tne d ress (väh em alt 
üh esugused  s ä rg id ) .

INDREK LINDSALU

Em ajõel to im usid sõ ud ja te  k atsevõ ist
lu sed . Prooviti jõudu ü he liste l j a  kahe- 
l is te l p aa t id e l. Kokku a su s  s ta rt i 56 
paatkonda . Esim esel päeva l võ iste ld i 
p ikal (m ehed 5,6 ja  na ised  3 km ) n in g  
te ise l p äeva l k la s s ik a lis e l d is tan ts il 
(m ehed 2 j a  na ised  1 km ). P arim a le  
võ istkonnale o li v ä l ja  pandud Aadu 
P inna k a r ik a s . S e lle  võ ltsid  Pärnu 
sõ ud iad  TRÜ ees.

In d iv id u aa lse  esikoha tõid ü liko o lile  
m eeste kahese l ro o lija ta  p aad il KKT III 
k u rsu se  ü liõ p ila sed  Toivo Zoova ja  Ar
ne G raum ann, sam as k la s s is  tu lid  kol
m andaks A ndrus Teem ant j a  U rm as 
Hein (KKT I). N aiste ro o lija ta  kahese l 
o*kl Esta T ruus ja  M ariu  Saks (a rs t i 
II) esim esel p äeva l te ised , te ise l päe
v a l a g a  võ itsid .

MARI JÄRVELAID

UUSI TRÜKISEID
P rak tilis i tö id  an o rg aan ilis e s t  kee

m iast. (M e ta llid .)  2., paran d atu d  trükk. 
T artu  1980, 116 lk ., 800 eks., 20 kop.

P rak tilis i tö id  a n o rg aan ilis e s t  kee
m iast. (M ittem e ta llid .) 2., p arandatud  
trükk . T artu  1980, 82 lk ., 800 eks., 
15 kop.

P äraso o le  k iru rg lilis te  h a ig u s te  d ia g 
noosim ine j a  rav i. E. Tünder. T artu  
1980, 32 lk ., 1000 eks., 5 kop.

Sõn asõe l. U urim usi j a  m a te r ja le  eesti 
kee le  sõ n avara  a la l t  5. T artu  1980, 94 
lk ., 500 eks., 75 kop.

T artu  R iik lik  Ü likool. 1976. a a s ta l 
ilm unud tööde b ib lio g raa f ia . T artu  1980. 
266 lk ., 400 eks., 1 rb l.

NB!
Täna ilm ub ka  venekeelne a ja le h t.

Toim etaja V. SOOTAK

Aialehe «TRÜ» toimetuse aadress: 202400 Tartu, Ülikooli t. 18, TRÜ, ruum 302, tel. 341-21/253. Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. Tartu Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri hind 2 kop.
_ _  _  _  Tellim. nr. 3995. MB-09701.

I  «Т а р ту  Рийклик Юликоол» («Тартуский государственный университет»). Орган парткома, ректората, комитета JIKCM и профкома Тартуского государственного университета, г. Тарту,.
Эстонской ССР.
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EKP TRU komitees
ф  10. novembril oli h iljutisel 

parteikonverentsil valitud uue ko
mitee esimene töökoosolek. Päeva
korra pöhipunktiks oli komitee ja  
ülikooli nõukogu ühise otsuse «K as
vatustöö olukorrast ühiselam utes» 
täitm isest füüsika-keem ia- ja  m ajan 
dusteaduskonnas. Otsuse täitm isest 
kõnelesid parteibüroode sekretärid 
M. L iigant, M. Sõrg ja  J . Jä rv . 
Ühiselamuküsimused on olnud pide
va lt vaatluse a ll, mitmed meetmed 
on tulemusi andnud.

0  Arutati ka organisatsioonilisi 
küsimusi. Konverentsipäeval toimu
nud koosolekul va liti sekretäriks ta 
gas i õigusteaduskonna dots. Advig

•  •

Kiris. Sekretäri a se tä it ja  on endi
selt S ilv i Lannes. Sekretäri asetä it
jaks ideoloogia a la l va liti filosoofia 
kateedri dots. Paul Kenkmann. Ase
tä itja  rahvakontrolli a la l on m a
jandusküberneetika ja  statistika ka
teedri juh ata ja , TRÜ rahvakontrol
ligrupi esimees prof. Heiki Müür. 
Ideoloogiasektorit juhatab edasi 
mikrobioloogia kateedri juhata ja  
prof. Akivo Lenzner, organisatsioo
n ilise töö sektorit eksperim entaal
füüsika kateedri dots. Ando Ots. 
öppe- ja  teadustöö sektorit valiti 
juhatam a tsiv iilõ iguse ja  -protsessi 
kateedni juh ata ja  prof. Viima Kel
der.

TRU NÕUKOGUS
ф  4. novembri koosolek a lg as  

tavakohase õppejõudude tag a s iv a li
mise ja  kutsete taotlem isega. Pro
fessori teadusliku kutse taotlem i
seks hääletati meditsiinidoktor Lea 
Bostoni poolt, dotsendi kutse tao t
lemiseks farm aatsiakandidaat Ivar 
Tammaru, ajalookandidaatide Enn 
B rauni ja  Hans Dsissi, õ igusteadus- 
kand idaat Lembit Saarn itsa , m edit
s iin ikand idaat Edvitar Leiburi, pe
dagoogikakandidaat E lviira V assilt- 
šenko n ing m ajandusteaduskandi- 
daatide Tiiu P aasi ja  V alter Tellise 
poolt.

(ü  Sisekontrolli põhisuundadest 
teg i ettekande SIK-i esimees dot
sent V. Tohver. Siseinspektsiooni

komisjon annab tööjuhendid ka
teedritele ja  dekanaatidele. Töö
suunad on alates 1978. aastast üle 
Liidu muutunud. Praegu pööratakse 
põhitähelepanu õppeainete kontrol
lim isele. V aatluse all on loengud, 
sem inarid, suvepraktikad, kursuse- 
ja  diplomitööd. Eksamiperioodi ette 
ei tohi tekkida teist nn. kunstlikku 
sessi arvestustega. Arvestus tähen
dab ju töö arvessevõtm ist. Aine 
teadmist-tundmist peaks seega 
kontrollima tudengitelt, kes sem est
ri jooksul võ lg laste  k irja  satuvad. 
Arvestuste sooritamine ulatusliku 
küsimustiku jä rg i tõmbab üliõpi
laste eksamiteks ettevalm istam ise 
põhijõud teisale.

Dots. V. Tohver pidas vaja likuks 
ka diplomandi teadmiste s isu list 
kontrolli põhiküsimustes, selleks et 
varaku lt avastada nõrk koht, kuhu 
abi suunata. Kontrollitulemusi hak
kab avalikkuse ette tooma ülikooli- 
leht. õppeprorektor prof. U. Palm  
lisas, et suur arvestusvõ lg laste arv 
(8% ) näitab se lgesti v a jaka jääm is i 
üliõpilaste töös õppeaasta jooksul. 
Seepärast tuleb tähelepanu pöörata 
vahearvestustele. Nii ennetatakse 
semestri lõpu ebameeldivused. 
1978/79. õ.-a. 210-st vä lja langen ust 
lahkus_ tervelt 170 (!) ülikoolist 
edasijõudm atuse tõttu. Just paljud 
esm akursuslased on läinud süstee
mitu töö ohvriks. Nii et reserv on 
siin suur.

ф  Aspirantuuriosakonna juh ata ja  
Salm e Laar rääk is asp irantuuri 
komplekteerim isest 1980. aasta l. 
Liidu u latuses on edukalt asp iran 
tuuri lõpetanuid vähe, lig i 50%. 
Meie üMkoolis on samad puudujää
gid. Põhjustena tuuakse v ä lja  ka 
m adalat stipendiumi ja soodsate, 
elam istingim uste puudumist. Ent 
rohkem puudujääke on subjektiivsel 
pinnal. On v a ja  luua kateedrites 
asp irantuuri astum iseks sobivate 
kandidaatide reserv.

Juttu oli ka väitek irja valm im ise 
a jast, pikenduse andmisest. Nõuko
gule esitati kinnitam iseks abinõude 
plaan.

Ц  Jooksvatest küsim ustest kuu
lati ära  õppeosakonna juh ata ja  
Mati Salundi informatsioon sügi- 
sestest põllutöödest. Ülikooli ab iga 
m ajanditele võis rahule jääda.

MARE TEPPO

Lehekülgi ülikooli 
komsomoli ajaloost

(V t. «TRU» nr. 31 ja  32)
LEMBIT KIIK

O rganisatsioonilise töö üheks la 
hutam atuks komponendiks on 
ÜLKNÜ liikmete arvestus, mis on
sellises õppeasutuses nagu ülikool 
eriti töömahukas. Komitee m aterja 
lidest nähtub, et ku ig i vaadeldava 
perioodi esimesel poo.el oli o rgan i
satsioon väiksem aarvulisem  ja  selle 
liikmete liikumine väiksem , ilmnes 
arvestuses ja  liikmemaksude tasu 
mises puudusi rohkem. Olulisemaid 
meetmeid olukorra parandam iseks 
rakendati 1960. aastate  lõpus ja
1970. aasta il. Et liikmemaksude 
võlgnevus oli tihti tingitud mitte 
niivõrd kommunistlike noorte m as
silisest d istsip lineerim atusest kui
võrd üksikute kursuseaktivistide 
lohakusest laekunud summade õ ige
aegsest hoiukassasse ülekandm isest, 
kehtestati 1970. aasta l kord, mille 
kohaselt kursuste sekretärid hakka
sid laekunud liikmemakse tooma 
komiteesse iga kuu 20. kuupäevaks. 
Kuigi arvestussektori töömaht kas
vas, tugevnes komitee poolt teos

tatav  kontroll liikmemaksude lae 
kumise üle ja  tihenes side gruppi
dega. 1977. aasta l täiendati varem- 
kehtestatud korda se llega , et tea 
duskondade või osakondade büroo
des seati sisse sekretäride ase tä it
jate  koht põhiülesandega k indlus
tada liikmemaksude õigeaegne lae
kumine ja  arvestussektorisse ä ra 
toomine iga kuu 15. kuupäevaks.

Kahel korral, aasta il 1967—1968 
ja  1975—1976, toimus tähtis o rga
nisatsiooniline üritus — ÜLKNÜ 
liikmedokumentide vahetamine.
Suurt tööd tehti eriti viim ase ette
valm istam isel ja  läbiviim isel. Seati 
sisse vastav  tööruum. Toimusid se l
lele üritusele pühendatud komso- 
molikoosolekud, vestlused kommu
nistlike noortega, mis võim aldasid 
aktiiv il paremini tundma õppida 
organisatsiooni liikmeid, nende ar
vamusi, ettepanekuid. Kuigi o rgan i
satsioon oli eelmise vahetusega 
võrreldes m ärksa suurenenud, toi
mus teistkordne liikmedokumentide 
vahetam ine tunduvalt organiseeri
tum alt ja  kiiremini.

Ministri käskkiri
Kauaaegse kohusetundliku töö 

eest pälvis 70. sünnipäeval KKEH 
Ministeeriumi auk irja ülikooli tea
dussekretär IRENE MAAROOS.

50. sünnipäeval said p ikaaegse edu
ka töö ja  aktiivse ühiskondliku te
gevuse eest auk irja ametiühinguko
mitee esimees HELVE KABUR, 
dotsendid MARI-LIIS ALLSALU, 
ÜLO VANAASEME ja  ÜLO HALD
RE.

„Kõlama jäi 
tudengi- 

meelsus, 
tudengivaim“

*
Kas üliõpilaspäevad ’80 erinesid 

eelm istest? Ei ole kahtlust, et o rga
niseerim iskomitee tegi kõik tän a
vuste ürituste m itm epalgelisuse, 
huvitavuse, kaasahaaravuse eest. 
Oli see n ii? Tahtmine ja  saam ine 
nii ühes kui teises mõttes. Ja  s a 
m as miks mitte, kui nii v äga  tahe
takse. L isada tuleb ag a  veel isete
gemine. Oli kurtjaid , kulmukortsu- 
ta ja id , kes polnud rahul «peaaegu 
m itte m idagi pakkuva» program m i
ga. Jah , mis seal sa la ta , se lleaas
tane ürituste plaan oli võrreldes 
möödunud aa stag a  tõesti kesisem : 
M iks ei olnud kavas juba trad it
siooniks muutunud üritusi, nagu 
näiteks Juhan V iidingu luuleõhtu, 
Rein Rannapi improvisatsioonid ja  
akadeemik Gustav Naani esinemine? 
Kui eelm isel aasta l ü liõp ilaspäeva
dest rääkides nähti nihet paremuse 
poole selles, et m innakse V iidingut, 
Naani kuulam a, mitte ei joosta tor
mi diskole, siis tänavu . . .  ? See on 
a s ja  üks külg, mis ei olenenud kor
ra ld a ja test, teine on vana, ammu
tuntud — üliõpilase-tarb ija prob
leem. Kui eelm ise aasta  ü liõp ilas
päevad ei täitnud organ iseerijate  
arvates saajam entaliteed i murdmise 
ülesannet, siis sellel aasta l on siia 
vähem alt lõhe löödud ( sho twsport, 
tudengitaid lus, mõnel m ääral ka 
kunstikabineti vä ljapanekud).

Tänavuste üliõpilaspäevade ü ri
tuste kava ei pakkunud esia lgse l 
p ilgul v ist küll m idagi erilist — se l
lest ka ü liõpilaste vähene huvi 
(võrdle p iletisabasid eelm iste ja  tä 
navuste ü liõp ilaspäevadega).

Üks põhjusi oli ka hiline reklaam .
Eelnevat lugedes jääb  üle vaid 

ohata ja  lisada, et vaat kus kunagi 
peeti üliõpilaspäevi, s iis ei tuntud 
puudust tudengivaim susest, tege- 
m isetahtm isest, üliõpilaspäevad 
olid pidulikumad, akadeemilisemad. 
Nüüdseks on jäänud vaid trad it
sioon, seegi kõhn.

Ei nii ega naa. Ja  ometi on ka 
selleaastased  üliõpilaspäevad juba 
se lja tag a . M idagi on siisk i enesest 
maha jäetud, m idagi enesega kaasa 
viidud . . .

Ü liõpilaspäevade helgemad, aga 
ka kulmukortsulisemad momendid 
ja  hetked toome ära pressigrupi v a 
hendusel.

EVE ANT
*

Taid lusfestivalil olid esindatud 
kõik kuus kõrgkooli. Eelmise aasta  
a lg a tu s hakkab ja lu le  saam a, vähe
m alt kvantiteedilt.

K valiteedilt: 1. osa — Meie «Ren
taab lus» lau lis toredaid ja n aljakaid  
lau le : Rahvas plaksutas. TPedI duo 
lau lis  lau le värvidest ja  sõjamees
test. Rahvas plaksutas. Konserva
tooriumi duo lau lis laulu arm astu
sest ja  protestilaulu. Rahvas p lak
sutas. TPI neli lau lja t lau lsid  sü 
gava mõttega lau le  ja  kantrilau le. 
Rahvas p laksutas.

2. osa — «T aid lust k a !»  EPA

pakkus pantomiimi ja  lauldi taas. 
Ja  veel pisut pantomiimi ja  laulu. 
Lõpuks tantsis tantsurühm «K ir
ke». Ei noh, toredad tüdrukud olid! 
Kõike seda sidus noormees kikilip 
suga — vahelehüüdja.

ERKI pakkus naljafilm i. Autoriks 
siin ja  seal tunnustatud «P ä ra 
trust». Saa l oli kõveras. J a  miks ka 
mitte. ERKI ansambel panevat põ
hirõhu välisele küljele. P an ig i. Ven- 
tilaa to rlik  esitus ja  omaloomelau- 
lud. Terve saa li heakskiiduümin. 
Pseudopunk läks a s ja  ette. J a  se l
lega oli tudengitetaid lus otsas.

*

Showsport. P lakatiteade. Publiku- 
hulk. Köielüke paljuvõistkonniti. L i
haspinge botikjalas. Rõõmurööge. 
Huumoririietus.

Rentaabluslau l. Kahetõmme.
Komsomolijuhid köieotsal. Naeru
pahvak.

Ootuspaus. K aelkirjakukorvpall. 
Topeltmehed. Seljaspüsim ine. Nõt- 
kuvjooks. Seljakram p. Käsitsivõist-

lus. Korvispall. H igitilk.
Vaheiaui. L estja ig . Labakinnas- 

käsi. Rahvastepail. P alliv irutus. 
Kõhupüüe. Köhioie. Vilebuüm.

Nalivõtted. Nalimõtted. Toreoli. 
Köielüke: 1. TRÜ bio-geo. 2. EPA 

metsandus.
Kahetõmme: 1. EPA, 2. TRU. 
Topeltmehed: TRÜ 20 — EPA 12. 
Lestjalad : 1. TRÜ, 2. EPA.

REIN R. SIKK

ÜDNF-i 35. ja  ELKNÜ 60. aa s ta 
päevale pühendatud m iiting V. I. 
Lenini ausam ba juures oli 16. no
vembril kell 18. EPA peahoone ees 
võis kohata tavalisest suuremat 
rahvam assi. Sõda, noorus, v ä g i
vald — need mõisted ei sobi kokku, 
nooruslik loov jõud pole loodud ek
sisteerim a sõia ja  v äg iv a lla  keskel. 
Tõrvikute paistel helkivad silm ad, 
pühalikud näod olid selle k innitu
seks, et noorus peab ise võitlema 
ja  ka võitleb elu hävitam ispüüd- 
luste vastu ja  kogu m aai’ma ü li
õpilaskonna internatsionalism ipüü-

de eest. Veel selgem ini leidsid need 
peegeldunud mõtted kinnitust ü li
kooli teadusliku kommunismi õppe
jõu Rein Toomla, RSR-i presidendi 
Veiko Lõhmuse, komsomolikomitee 
asesekretäri Andrus Laureni ja  fi- 
losoofiakateedri vanem õpetaja Igor 
Gräzini kõnedes. Et veelg i rohkem 
demonstreerida oma ühtsustunnet, 
kokkukuuluvust kogu m aailm a 
progressiivse noorsooga, lau lsid  
N ikaraagua protestilauljad lau lu : 
«Avanti popolo», m illega ühinesid 
kohalviibijad. A jaloolised pöörded 
on seotud rahvaga, kelle eesotsas 
teednäitavad juhid — lilled V. I. Le
nini ausamba jalam ile . Nooruse in 
ternatsionalism i sümboliseerisid 
värvilised raketid, mis lendasid av a 
russe «Gaudeamuse» saatel ja  t ä 
h istasid mitte m iitingu lõppu, vaid 
nooruse ületam atu jõu võitluse jä t 
ku nende eest, kes õpingute asemel 
peavad kannatam a n ä lga , tundma 
surmaohtu või koguni võitlema 
relv käes! INDREK UDE

(Jä rg  3. lk.)



Kaljo Lepik 50

Nädala a lgu l sa i 50-aastaseks 
teadusraam atukogu teenindusosa- 
konna juh ata ja  Kaljo Lepik.

1956. aasta l lõpetas ta aialoo- 
keeleteaduskonna psühholoogiaosa
konna ja  asus tööle ü .ikooli raam a
tukogusse. Küllap sa i esimene töö
koht südam elähedaseks. Peatselt 
asus ta jä lle  õppima, seekord m itte
statsionaarse lt raam atukogundust 
ja  b ib liograafiat. Selleks ajaks, kui 
K. Lepik ülikooli teist korda lõpe

tas, oli ta juba kaks aasta t teenin- 
dusosakonda juhatanud.

Iga luge ja , kes meie raam atu
kogu on külastanud, tunneb seda 
rahulikku, heatahtlikku ja  abivalm is 
meest, kes on ta lle  kas lugejap ileti 
v ä lja  k irjutanud või soovitud ra a 
matu ulatanud, aga vahel k ir jan 
duse hilinenud tagastam ise  pärast 
etteheiteidki teinud. Kui ta on ise 
lugejaid  teenindamas, tunneb ig a 
üks neist end oodatud külalisena. 
Temalt on meeldiv k irjandust lae
nata, isegi luge ja  kibedust äraü tle 
mise puhul oskab ta leevendada. 
See, mida raam atukogu teenindus
töötajalt nõuab kutse-eetika, on ju u 
bilari olemusest lih tsalt lahutam a
tu. Seetõttu on ko lleegidelg i temalt 
palju õppida.

Lisaks teenindusosakonna ju h ata 
ja  vastu tusrikkale tööle on Kaljo 
Lepik valitud  korduvalt raam atu
kogu parteia lgorganisatsioon i sek- 
retärks. L ig i veerandsaja-aastase 
töö välte l on ta a g a ra lt  tegelnud 
teadustööga ja  esinenud raam atu
kogu teaduskonverentsidel. Praegu 
organiseerib K. Lepik raam atuko
gus poliitõppusi. Hoolt on vajanud 
perekond, täiskasvanuks on s irg u 
nud tü tar ja  poeg.

Jõudu ja  edu uuteks töödeks ja 
kohustusteksl Kolleegide nimel 

KIIRA KAHU

Üks isevärki mõte
See mõte tu li sem inarkas. On ju 

«sem inarka» ja «tuubikum» ü'iöni- 
aselu pärisosad. Leidsin endale 

vaba laua esimese saa li lõpu pooie. 
Istusin ja  lasin  p ilgul keskendumi
seks ringi käia. Toolid, lauad, tu
dengid, mõni õppejõudki (kauge
m alt kü lalis i ei paistnud olevat) — 
argipäev. Äkki tundsin m idagi end 
häirivat. Silm ad peatusid minu ees 
oleval laual, õigem ini sah tlil. S a 
mas tundus see kuidagi tuttav, m i
dagi meenutav . . .  ah -jaa, killuke 
keskkoo.ist. Sah tlist paistsid mõned 
ajalehed, k irjapaberid (sirgeid  ja  
kägardatu id ), natuke kohvisaia, so- 
iidne hunnik kompvekipabereid 
(«Mõmmik» v ist) ja  veel suur hulk 
m idagi ebam äärast, m ille päritolu 
nii kaugelt ja  nii lühikese a ja g a  ei 
olnud lih tsalt võim alik kindlaks 
m äärata. Võiks öelda, et kollektiivi 
töö.

Tahtm atult meenub, kuidas kesk
koolis sa i k lassikorrap idajana kooli- 
oäeva lõpus sah tlitest suur hulk 
orahti v ä lja  tõmmatud ja imepära- 
seid leide tehtud. Veel meenub, kui
das kord k lassijuhata ja  tunni a ;al 
ühest sah tlist musta suitsu hakkas 
tulema ja  õ ige pea leegidki v ä lja  
õid.

Nii oli see keskkoolis . . .
J a  nüüd veidi ka p i n g i g r a f o -  

m a a n i a s t .

Tegemist on ühe grafom aania 
a la liig ig a  ja  oma olemuselt mitte 
sugug i parem aga, kui on seda suur-

• grafom aania. Leksikon nimetab gra- 
fom aaniat k irjutam ishulluseks, h a ig 
laseks kalduvuseks palju k irju tada. 
Ju st see on ka p ingigrafom aan ia, 
sest säärane tudeng peab tõesti p a l
ju k irju tada jõudma ja  tahtm a, kel 
loengus jätkub aega nii konspekti 
kui laua jaoks. Kas te (pöördun ot
seselt, sest loodan, et mind loeb ka 
mõni tõeline pingigrafom aan) ei 
karda grafospasm i (s. o. kirjutus- 
krampi; kramp, m ille puhul tõmbu
vad kokku kirju tam isel tegevuses 
olevad lihased; tekib liigk irju tam i- 
sest) ?

Meeldiv on jäädvustada end jä 
reltulevatele põlvedele ja  isegi m i
nul oleks huvitav lähem alt uurida 
ülikooli pinke möödunud sa jand ist, 
või ehk ei olnudki siis grafom aa
ne?

Dotsent Peeter Vihalemm arvab, 
et laudadele k irju tatust ja  joonis
tatust saaks psühholoog m aterja li 
üheks korralikuks diplomitööks. 
Minu arvates oldaks siis selle ü li
õpilase vastu tublisti ülekohtused, 
sest tema tee diplomini saab eriti 
raske olema.

M ingid seosed, järjep idevus ja  
süsteem on ag a  p ingigrafom aan ial

küll. Oma põgusa uuringu ta g a jä r 
je l suudan selle suure loomingu ja 
gada kolme rühma: 1) praktiliselt 
kasutatavad  (sp ikrid ), 2) e lam usli
kud, 3) idiotism. Kõige huvitava
mad on elam uslikud kritseldused. 
Vahel tundub, et inimene on ande
kas, kuid ta lle  pole antud võimalust 
enda väljendam iseks. Spikrid tundu
vad paratam atusena, kuid ka siin 
peaks lahenduse leidmine võimalik 
olema. Kõige kurvem on asi tä iesti 
idiootlike kritselduste poolest. Kes 
on selle tag a?  Leksikonist: id i
oot — nõrgam õistuslik, totter isik, 
kes on kas hoopis arenematu või 
p a r i m a l  j u h u l  võib omandada 
vaimse taseme, mis vastab  umbes 
5-aastase lapse omale. O tsustage 
nüüd ise, m ille a lla  teie looming 
kuulub. Muide, idiotism i võib sün
n itada ka täiesti terve mõistus.

Nii oli see ka keskkoolis, meie 
aga  . . .

Ei, m oraali pole v a ja , seda me 
ju vihkame. Vihkame, sest me tea
me ise palju paremini, m ida, m illa l 
ja  kuidas teeme. A ga ma usun, et 
üht a s ja  teame nüüd veel paremini.

See mõte tu li sem inarkas.

MARGUS METS,
TRU rahvakontrolligrupi 

pressisekretär

Pänter
Fi see ole m ing i u u s k isk ja tõ u g , va id  

ü h ise lam u  n r. 3 asu ko h aga  R. P ä lio n i 
tj>n<*v 14, m is o n  s filo loo giated -
du konna 400 ü ’ iö p ila se le .

Keed, kes I960 a a  1 1 sü g ise l v ast-  
v ? l T i - u d  m a 'ia  k r iis id , on ü Ikooli lõ 
petanud S i ani ! ü tle  ad  teona ed e lan i
kud p o stkaartid ega  m i1’ c: me e m a a  
ku i üks Tartu m oodsam aid üh ise lam u id  
om a k o lla ces kuues uhke’ dab . T naseVs 
on m a ja  p aa- ko da «k ''em U l''e 'r puSas- 
tu «e s»  kä inud . A lles sü g ise l võõbatl v ä l- 
j a  t^oolt v ä rsk e lt  ü le . T nane Pänter 
poctV?><,"r’i nea*e enam  ei o ass l, sest 
a e ?  k rõb istab  m a !a  nagu b iskv iit ! v ä l
jastp o o lt, e lan iku d  u u r is tav ad  seest.

Kuidas nimelt, teab kõige pare
m g i komandant S ilv i Kilgi, kes on 
1969. pastast meie m aja v a litse jan 
na: «M ida aeg  edasi, seda vähem 
jääb  üliõpilastesse vastutustunnet. 
Uhiselamumured nagu polekski kel
leg i omad. M aiavanem aid vaheldub 
kui päevi ja  öid, igaüks alustab 
hoogsalt, kuid hiliem löövad nemad
ki käega. Parem aks pole m idagi 
muutunud. Üksteise patte sa latakse 
maha, valvest puudutakse. Hirmu on 
v ist vähe, om avalitsust sam uti! Kui 
kunagi Ja ak  A llik om avalitsuse mõ
tetega ülikooli kihama a jas , võeti 
sellest otsekohe kinni. Kus see oma

valitsus nüüd on? Kurtma oleme 
kõik kanged, kuid see ei v ii kuhu
gi — tuleb konkreetselt tegutseda. 
Võtame näiteks valveprobleemi. Kui 
palju on sellest rääg itud  ja  otsus
tatud — ikka puudutakse. Eriti es
m akursuslased, kelle jaoks näib 
valve m idagi tühist olevat. Nii tu 
lebki aastas vähem alt kord uus te
lefon muretseda, sest vana on kas 
varastatud  või lõhutud. Loomuli
kult tegutsevad hu ligaan id  siis, kui 
v a lve lauas kedagi ei istu .»

Veidi banaalne on öelda, et kõik 
algab  suhtumisest, meist endist, iga  
osa erald i käitum isest kujuneb ter
viku käitum ine. Et muuta m idagi 
suuremat, tuleb alustada p isiasjade 
muutmisest, iseenda m uutm isest. . .

A ga läheme vahepeal rõõmsaks 
ka. M illega siis Pänter uhkustada 
võib?

Meie m aja on: 1) kõige filoloogi
lisem kuuest ühiselam ust. Siin e la 
vad eesti, vene, saksa, ing lise  ja 
prantsuse filoloogid, ka käputäis 
žurnaliste;

2) kõige feminiinsem, sest 88% 
elanikest on naisterahvad;

3) kõige radiofitseeritum . Meil 
on oma «Pänterraad io» (õigemini 
praegu ei ole, sest osa juhtmete 
seintelt maha rebimine on saadete 
edasiandm ise praktiliselt võimatuks 
teinud).

Veel on meil ig a l aa s ta l kadri- 
karneval, vastlašou koos trep itraa- 
v iga , «Päntervisioon», kus tu tvus
tatakse «Eurovisiooni» lau luvõ ist
lust ja  ennustatakse võidulaul. 
Meil on oma puhvet ia EPA pea
hoone sööklassegi vaid mõnisada

meetrit. Meil on kõikide ühikate 
kõige parem pesutädi Helmi Sa la  
(vähem alt meie teada).

M illest puudust tunneme?
Nelja korruse peale on üks te le

viisor, seegi m ust-valge (värviteler 
on lõpmatu täh ta jaga  remondis, 
osad olevat defitsiitsed). Aitab 
ühestki, sest peale televiisoritoa po
legi p ild ikasti m ujale võimalik pai
gutada. K ujutage ette, kui 400 in i
mest sooviksi* korraga televiisorit 
vaadata  . . .  öpituba väheste tooli
dega kutsub iga  aastag a  jä r jes t v ä 
hem oma jahedasse sisemusse. Ja  
ongi kõik, sest funktsionaalseid 
ruume (WC, köögid, kaks duširuu- 
mi) ei saa  ju kooskäim ise paikade
na arvestada. Puudub puhketuba. 
Seepärast ka nii vähe ühikasiseseid 
üritusi — paljukest seda rahvast 
fuajeesse ikka mahub. S iian i on just 
fuajee kontserdi- ja  tantsusaaliks 
olnud. Kunagi pakkus ühiselamu- 
nõukogu võim alust keldrisse puhke
ruum ehitada, luba ei saadud ja  nii 
puhkamegi suurem alt jao lt v ä lja s 
pool oma m aja. Kevadel, kui päike 
maa sooiaks ja elujõuliseks on küt
nud, kutsub kõiki «P än tri p laaž». 
Ujumisvõimalused puuduvad, aga  
kevadsem estri lõpuks oleme kõik 
juba p arasjagu  pruunid.

Puudus on tursketest meesfilo- 
loogidest. Sageli tuleb meie m aja 
suhtes ebaväärikalt ja  lugupidam a
tult käituvaid võõraid lausa jõuga 
ukse taha saata . On juhtunud se
dagi, et neiu jookseb, silm ad nutu- 
m ärjad , poiste korrusele tü lita jate  
vastu abi paluma. Igasuguseid  a s 
ju on juhtunud. Ja  juhtub edasp i

d ig i, kui me nn. meetmeid kasutu
sele ei võta. Kunagi rä äg iti m ag- 
netlukust, mis pidi olema odav, mu
gav , kolli- ja  lollikindel, õbluke 
neiugi tunneks end valve lauas kind
la lt, kui saaks sellise  riistapuu abil 
sissesoovijaid selekteerida. P a ’ga- 
list valvurit meil ju pole — tuleb ka 
ööajal ü liõpilastel va lvata . Uks on 
pidevalt ja  kõigile avatud. Suurem 
osa kü lasta ja id  vaid m uigab palve 
peale registreerida end kü lasta ja te  
raam atus. Eelmisel aa sta l võis se l
lest lugeda m itm esuguseid nimesid, 
nagu poisike Tešik-Taši koopast, 
k irjan ik  Jakobson, kapten Klos jt. 
Oma m aja elanike toimepandud pa

handused oleme a la ti ära k laarida 
saanud, karistanud kuis v a ja . Just 
võõrad Halvad on need, kelle vastu  
kõige enam õ ig last viha kanname.

S ilv i K ilgi: «Oleme valvelaua 
trepile tõstnud, et sissepääs hästi 
kitsuke saaks — siis hüpati ü ’e 
fuajee käsipuude koridori või roniti 
esimese korruse akendest sisse. 
Olen ise, punane lint varrukal, pat
rullinud. H akati küll nagu veidi 
pelgam a ja  vähem sisse kippuma.»

E gas m idagi. Ü ldiselt elame siin  
vaikselt, hästi vaikselt.

JÜRI TAMME

Olmesektor teatab
Oleme jõudnud juba harjuda m õttega, et kui on kõne a ll ühiselamud, 

siis k indlasti kritiseeritakse m idagi. Seekord on kirjutam ise põhruseks
12. novembril ELKNÜ TRÜ komitee olmesektori koosolek, m illest 
võtsid osa teaduskondade kasvatustööprodekaanid (kohal oli kaks 
teaduskonda) ja  ülikooli ühiselamunõukogude esimehed (kõik kuus).

A rutati küsimusi, mis puudutavad dekanaatide ja  ühiselamunõuko
gude koostööd, eriti mõlemapoolse nõudlikkuse suurendam ist. Jä i kõ
lam a põhimõte, et ennekõike peab korrarikkum iste puhul m aksvusele 
pääsema nõukogu enda sõna ja  alles siis , kui sellest ei piisa, deka
naadi oma. Ülikooli kom somoliorganisatsioonile jä ägu  ühiselamunõu
kogude üldjuhtim ine. A rutati sedagi, mida saaks teha ühiselam utes 
näitagitatsioon i parandam iseks. Omaette probleemiks on kujunemas 
ühiselam ust lahkunud üliõpilaste väljak irju tam ine. M õelgu sellele ig a 
üks, kellel kavatsus ära minna.

Koosoleku lõpul o tsustati korraldada teaduskondade esinda ja tega  
üheaegselt reid kõigisse ühiselam utesse, et kontrollida lubade olem as
olu ja sisekorraeeskirjade täitm ist. Tulemustest teatam e ajalehes.

MATI LUUKAS, 
komsomolikomitee olmesektori juh ata ja

Õppepäev Kagu-Eestis Retsensiooniks seda nimetada
Ühel oktoobrihommikul a lustas 

bussitäis geograafiaosakonna ü li
õpilasi Baeri m aja eest koos TA 
looduskaitsekom isjoniga ekskur
siooni Kagu-Eesti uutele m aastiku
kaitsealadele . Ekskursiooni juhtis 
füüsilise geograafia kateedri prof. 
Endel Varep. Seletusi andsid ka 
TA Geoloogia Instituudi teadus
direktor dots, H. V iid ing n ing
I. Kala füüsilise geograafia  kateed
rist.

M ullu 24. septembril kinnitati 
ENSV M inistrite Noukogu m ääru
sega 4 uut m aastikukaitseala : Ote
pää, H aanja, Karula ja  P ag an a 
maa. Tegelikult kehtis loodushoid 
nende piirkondade om apärastel osa
del varem gi. Nii jä i nende p iirides
se osa endisi väiksem aid m aastiku
kaitsea lasid . Suur M unam ägi, V ä l
lam äg i, Rõuge järv istu , Pühajärv , 
Väike M unam ägi ja  Tedremägi.

Eesti NSV 29 ka itsea last 14 on 
m aastikukaitsealad . Nende ü lesan
deks on sä ilitad a  m aastike üldilmet, 
mis ei tähenda inimese m ajandus
liku tegevuse vä lia lüü tam ist meie 
m aastikust, vaid õiget planeerim ist 
nii, et loodus selle kadudeta v ä lja  
kannatab.

Suure M unamäe tornist avanes 
m eeldejääv vaatep ilt. Prof. E. V a
rep ja  dots. H. V iid ing valgustasid  
meid põhjaliku ü levaatega 9200 ha 
suuruse H aanja m aastikukaitseala 
geoloogiast, geomorfoloogiast,

m aastikest ja  looduskaitse päeva- 
probleemidest.

H arva võib näha lum ises m aasti
kus järv i la inetava veevä ljaga  — 
nautisim e seda pilti eriti Rõuges, 
kus saime huvitava ülevaate se a l
sete järvede geneesiga seotud prob
leemidest.

P aganam aa m aastikukaitseala 
uudistasim e kõigepealt vaatetorn ist. 
H ilisemal lähemal tutvumisel se lg i
tas prof. E. Varep, et seda a la  on 
veel suhteliselt vähe uuritud, n ing 
soovitas üliõpilastele mitu teemat, 
m illest võiksid v ä lja  kasvada huvi
tavad diplomitööd. Tulevikus saab 
P aganam aast koos Läti NSV pool
sete piirkondadega vabariikidevahe- 
line kaitseala .

Viimane peatus oli Karula kup- 
listikus. Seal tänasim e äs ja  Frun
zes üleliidulisel geograafiakongres- 
sil NSVL G eograafia Seltsi au liik 
meks valitud prof. E. Varepit põh
ja like  seletuste eest. Kogesime, et 
Kagu-Eesti m aastike ilu on naud i
tav ka lum ega, mil sealsete kiiresti 
vahelduva reljeefiga alade loodus
pildid on sage li isegi paremini jä l
gitavad . Diplomandidel oli muidugi 
heameel, et õppepäevast võtsid a g a 
ralt osa esm akursuslased.

TIIT HANG, 
geograafia  V k.

(S talkeritunne)
Tarkovsk i, ta  nä kse o’ ev a t s e l’ e a a s 

ta  suurm ood. N agu R annap? J a  ek* n e 
m adki a ita  k a a  la s te  s ilm is  S inu  in te l- 
le k tu a a ’ fe t m ainet tõ sta .

— Kus k ä ’sid ?
— T arko vsk i' v a ’ t  m ’ s '?
— Oo! J a  ku id as  m ee ld is?
— H Isü l

* * *

Tarkovski «m aine» Tallinnas tä 
hendas seda, et pileteid jätkus vaid 
«Sõpruse» eelm üügikassasse.

Filmi algushetkel lahutas mind 
kinost 15-minutiline teelõik — h ili
nemine. õnneks ei olnud kinouste 
vahele laua la tti seatud ja  sõbralik 
kontroll v angutas pead: «S inna v ii
m asesse ritta , kuhu teil pilet on, 
küll istuda ei saa. Kas arvate, et 
see, kes esimesse r itta  pileti võttis, 
ka sinna istub? Seiske väheke ukse 
juures, kohe läheb saa l pooltüh
jaks.»

Sellise  eelteadm isega astusin saa-

ENSV Kõrg- ja  Keskerihariduse 
M inisteeriumile, ülikooli rektoraa
dile, kaastõötajaile , EKP TRU ko
miteele, ametiühingukomiteele, 
ELKNÜ TRÜ komiteele, TRÜ Aka
deem ilised N ais1fnori1e, kõigile tea 
duskondadele, UM PI-le, paljudele 
dissertantidele, ülikooli teadusraa
matukogule, paljudele kooridele ja

li. Seal käis kerge sahin, nagu ena
miku meie film ide puhul ikka (hea
tasem eline ventilatsioon lisak s). 
Paljud  otsustasid minemise kasuks. 
Et ma aga  ei peatu kinokülastus- 
eetika küsimustel, s iis ei arvusta 
ma ka salasu itsetam ist, tinapaberi- 
ga šokolaadi kam ašokolaadile ee lis
tam ist ega v ilega  norskamist.

Aga enne kui rääk ida film i sisu 
mõistm isest, võiks mediteerida kan
natlikkusest mõista püüdmise asjus 
üldse.

MAARJA PÄRL

* * *
J a  lis a k s  kuu luk se , et o sa  pub likust 

kohe tu lede k u stü tam ist nõudnud. V al
g u s  m aha, e ? a  film i o leg i v a ia !

J a  ig a  s a a lis t  la h k u ia g a  tõuseb S inu  
in tel ek tin atuke  t a a s  gram m i võ rra  kõr- 
petnafe. Et S in a  ро 'е 4 n a
p e id  v a s tu . S in a  v is t m õistad  Ta-kovs- 
k it. Kui? Sest S in a  Istusid  ju  lopunl.

* * *

nende d irigentidele, Tartu Kultuuri
hoone puhkpilliorkestrile, TRU k a 
teedrite õppejõududele, ajalehtede 
«TRU», «S irp  ja  V asar» n ing 
«E dasi» ja  a jak ir ja  «Nõukogude 
Tervishoid» toimetustele ja  p a lju 
dele sõpradele, kes mind v äga  
m eeldivalt õnnitlesid heade soovi-

ei saa, aga...
Mõttepinge ja  probleemide m är

kam atu, tihe, ja  sam as eluline seos. 
Ei suuda kujundite, sümbolite kä i
guga kaasa minna. M ahavisatud 
a jak s seda nimetada . . .  ei saa.

Stalker — usk tulevikku.
Kirjanik — pessim ist, usutu, ta lle  

on m aailm as kõik purunenud.
Ja  nende vahel Professor — 

skeotik, aga  siisk i asju  parandada 
püüdev.

Kuni k laaside liigutam iseni jä l i
tab meid pealesurutud mõte kao
sest, lootusetusest. Fantastiline on 
oskus paari jõulise stseen iga (S ta l- 
keri naise monoloog, k laasid ) pöö
rata  kogu mõttekäik lih tsalt ümber, 
tõestada eelneva mõttetus.

M aagiline arv kolm õnnetoa lä 
vel, vihm. A ga siisk i! Nad ju  ei 
astunud üle läve . . .

EVE ANT

dega tööjuubeli ja  70-aastaseks 
saam ise puhul.

IRENE MAAROOS, 
teadussekretär

INTERKLUBI

liikmed kogunevad töökoosolekule 
neliapäeval, 27. novembril kell 19 
ELKNÜ TRÜ komiteesse. Sektorite 
liikmed kogunevad sam asse kell 18.

(Järgneb)

Suur südamlik tänu



(A lgus 1. lk.)
*

Esmaspäeval olid EPA rektoraati 
vastuvõtule kutsutud nimeliste sti
pendiumide saa jad  ja  üliõpilaspäe
vade tuumik. Tudengeid tervitasid 
rektor dots. Nikolai Kozlov ja  õppe
prorektor dots. Enn A ltosaar. Muu
de teemade kõrval (peam iselt m a
jan dus- ja  ehitusplaanid, aga  ka 
ühiselam ute kord jne.) meenutati 
nädalavahetust. Rektor pidas üliõpi
laspäevade üritusi õnnestunuks. 
Ehkki o rganisaatoreil polnud vähe 
muresid (üks neist m uidugi ruumi
nappus), tuldi hästi toime. EPA 
komsomolisekretär Siim  Sillam aa 
tõi operatiivse tegutsem ise näiteks 
EPA võimla riidehoiunumbrite v a l
mimise poolteise päevaga, mis ü l
la ta s  adm inistratsioonigi.

Ü liõpilaspäevade mälestusvimp- 
lid , sam uti EPA embleemid või rä 
tikud ja g a t i kõigile kohalo lijaile.

ANU PARS

Pidupäevased avasõnad EPA 
kom som olisekretärilt Siim  S illa 
m aalt ja  läkski lah ti viktoriini 
«EKP ja  ELKNÜ 60» avavcor.

M is linn sa i esimesena NSV L ii
dus Rahvaste Sõpruse ordeni? 
M issugune on Tartu vanim hoone? 
Nimetage tartlased-olüm piavõitjad. 
N imetage Tartu aukodanikud. Mis 
oli Nõukogude perioodi «Vanem ui
se» esilavastus? Neile ja  veel v iie
teistküm nele vähemal või rohkemal 
m ääral Tartuga seotud küsimusele 
otsisid reede õhtul EPA klubis v as
tust viie teaduskonna esindused 
(loobumisvõidu andis zooinseneri- 
teaduskond). Peale teadm iste kulus 
m arjaks ära ka hea naljasoon. 
Huumoripunkte andsid küsimused: 
M ida tähendavad lühendid TA 6 ja 
TA 942? Kuidas kõlab esimene lau 
se rahvaste monumendil Toomel?

19 punktiga võitis agronoomide 
esindus (Olav Auksmaa, T iina 
Lehtm ets, Tõnu Kukk, Arno Pas- 
tak , Aivo Sildn ik — kõik esm a
kursuslased ), 15 punkti kindlustas 
teise koha tu levaste 'e mehhanisaa- 
torite ’e. P ärast lisaküsim ust läks 
ko ’mas koht metsanduse-m aaparan- 
duse teaduskonna teisele esindusele.

Viktoriin oli hästi korraldatud. 
Kahju ainult, et ükski tudeng ei 
leidnud aega oma meeskonnale 
pöialt hoidma tu lla .

KERSTI MAAL

*
Esmaspäeval võttis meie rektor 

prof. Arnold Koop vastu kuld- ja  
hõbem ärkidega eh itusm alevlasi.
Vesteldi EUE-st: rääg iti töössesuh
tum isest, võrreldi suvem alevat ja 
põhirühmi, avaldati arvam ust kuiva 
seaduse ja  kambavaimu n ing se lts i
mehelikkuse kohta. Kõne all o’id ka 
ülikooli juubeliga seotud ehitus- ja  
korrastustööd vaadatuna selle kan
di pealt, mida saab ära teha ehi- 
tusm alev (uue spo_rdimaneeži ehi
tus, füüsikahoone lõplik valm im ine, 
linna heakorrastus).

Kohtumise! m ärg iti, et Tartu re
gioon (komandör Valev P lato) tuli 
ü ’em alevalises arvestuses esim e
seks. Rühmadest nim etati Vana- 
Kuustet (komandör Tõnu Reinot), 
kui Ehitusministeeriumi liin is töö- 
tanu ist v abariig i parim at, M etsa 
rühma (komandör Enno Tammer), 
kes jä i sam as liin is ko’mandaks. 
Kuldre rühm (komandör Andres 
S a ’upere) võitis põllum ajanduses 
töötanud rühmade hu lgas.

ANNELI KÜLAOTS

*
RSR-i laupäevane ettevõtmine 

«Sõpruses» pidi v ä lja  nägem a nii: 
käib Moskva Rahvusvaheliste Su 
hete Instituudi ja  ülikooli noorte 
poliitikute dispuut. Rohkearvuliselt 
sa jab  küsimusi publikult, kohtuni
kuna on tegevuses populaarne v ä 
liskom m entaator Raul M älk. öhtu 
jätkub V. S iila ts i ja  M. Tarmaku 
d iskoga.

Möödus esimene pooltund. Ü ksi
kud dispuudihuvilised said  teada, et 
üritus jääb ära. Nemad lahkusid.

Teisel pooltunnil kogunesid dis- 
kohuvilised. Disko polnud veel a la 
nud, kuid et muusika mürtsus, asu 
sid ju lgem ad ja lg a  keerutama.

Ko’mas pooltund. A lgas disko. 
Esimeste vahekom m entaaridega tea 
ta ti, et on saabunud Raul Mälk. 
Kümme minutit hiljem  seiskus d is
ko. Raul M älk a lu stas Poola sünd
m ustega. Ladusa jutu lõpuks tuli 
h u lgalise lt küsimusi ja  omapoolseid 
kom m entaaregi.

Kes teab, ehk oli parem gi, et asi 
v iib is ja  tantsuhuvilised poliitika- 
k^mmentaari kuulasid. Jah , ainult 
näputäiel d ispuud ihuv iliste l. . .

RSR-i president Veiko Lõhmus:
« . . .  Kahjuks jä i ära kohtumine 
m oskvalastega. P raegu ei ole veel 
teada, miks instituudi rahvas ei s a a 
bunud Tartu.»

Kuues, seitsmes, kaheksas, ühek
sas pooltund. Disko. Tummfilm m a
leta jatest. Ohjeldamatu disko.

VAINU ROZENTAL

*

«Ham pelm anni» piletid läksid 
sõna otseses mõttes hundi kurku ja
15. novembri õhtul oli EPA üliõpi
lasm aja rahvast tulvil.

«Hampelmann» on «h e lg ean d eg a  
meeste punt elu laulude mõnusaks 
arendam iseks nagu n a lja » . Nii põh
jendasid kollektiivi nime selle liik 
med J . Aarma, K. Kilvet ja  L. Ne
bel. Kontakt publikuga leiti k iires
ti. Selle tag as  näitle jatele  omane 
vaba ja  särtsakas esinemine, mis ei 
muutunud pealetükkivaks. Nii o ligi 
väike saa litä is  inimesi esinejate võ_i- 
muses. Laule ei lauldud laulude pä
rast ega tehtud nalja  n alja  pärast. 
Kogu programm sisa ld as problee- 
m inägem ist, teravat allteksti. Mõõ
dukus detsibellides mõjus vaheldu
sena. Kuigi bassk itarr Nebeli käes 
mõnikord kobades õigeid noote ot
sis, andis üldm ulje (tekst, muusika, 
lavaline esinemine) elam use ja  jõu
dis kuulajan i. Ü liõpilane tabas 
«H ampelmanni» konteksti n ing sai 
seepärast ka täiel m ääral kaasa 
naerda ja  elada. Et ag a  kompvek 
on õieti m agus ainult sel juhul, kui 
kõige m agusam  osa söömata jääb
— nagu ütles ansam bli juht K- Kil
vet, siis panid esinejad pillid kotti 
publiku jaoks kõige ebasobivamal 
hetkel. Ometi oli ansambel se lleg i

A rranžeer im isoskus i lm n es  v i im a s e s  
palas.

Isegi Ilm atsalu «Suven iir», kelle 
m uusikalised tõekspidamised kipu
vad jääm a tänastele tudengeile eel
nevasse põlvkonda, suutis nii mõ
nelegi ro ck -grupile eeskuju näidata 
ansam blitunnetuselt n ing arranžee- 
ringute selguselt.

Lüürilised lau lud  ja  n en d e  e s i t u s 
v i i s  e i  pakkunud er i t i  m idag i ,  küll 
a g a  e s im en e  džässil iku im p ro v i s a t 
s i o o n i g a  lu gu .

«F ix» — n o  ah, t ed a  t ea va d  kõik, 
milleks s i i s  v e e l  t inti raisaia.

Festivali säravam asse poolde 
kuulusid TRÜ kahe ansambli «M ee
dium» ja  «Rentaab lus» etteasted.

«M eedium», ainuke džäss-roc£’i 
v ilje le ja , on ansambel, kelle läb i
komponeeritud lugudes on selgesti 
tunnetatav oma kreedo («Roosteta
nud jääpurikas», «Astmed», «M aa
ilm saab alguse m aailm ast»).

E elm is t es t  t u g e v a m  in s t rum en 
taa ln e  tase , m e t r o n o om s e  rü tm iga ,  
o r ig inaa lpa lad .  Ette h e idan  kordust  
ja  ühev i i s i l i su s t .  Liiga kõva v õ im en 
d u s e  tõ t tu  p o ln ud  kuulda f löö t i .

Tänavuse festivali naelaks kuju
nes kahtlem ata m ajandusteaduskon
na «Rentaablus». Ansambel, kellel 
on, mida tudengile öelda ja  keda 
mõistetakse.

K on t s e r d i  süm paa t s e im  o l i  «Ren
taab lus», kel le l e  kuulus a l g u s e s t  l õ 
puni saa l i  p o o l eh o id .  Siit nähtus, e t  
kantrilik muusika o n  en d i s e l t  au  
s e e s .  ö i g e l  kohal o l id  vä ik es ed  na l 
jad.

«U ba» ja  «R asse l» — tan tsubän 
did, kava o r i e n t e e r i tu d  n o o r e l e  dis-  
kopublikule. Aga oodanuks m ä r g i 
ta va l e  v a s ta va t  kaasae lam is t  a n 
sam b l i t e  l i ikmete lt  en e s t e l t .  « R ass e - 
li» la u lu so l i s t id e  l i ikumine o l i  hädi-

eleegiline toon.
M uusikaüliõpilaste vabale ja  hin

gestatud esinemisele v astati tugeva 
ap lausiga , mis ei tahtnud ega  taht
nud lõppeda.

Veel vihm am ärjal koduteelgi 
püüdsin V ivaldi trillereid tabada 
n ing tänasin  mõttes kunstiloojaid 
ja  ilutoojaid.

TERJE SOOTS
*

Flannery O’Corrow hiljuti 
««Loom ingu» Raam atukogus» il
munud jutustuste kogumik «Tõusu
teel kohtuvad kõik» jä ttis  rusuva ja  
masendava üldmulje. Nende isegi 
lavastam atutena näivate jutustuste 
kavvavõtm ine EPA lavastuudios oli 
ü llatav .

Võitlus vana ja  uue, hea ja  kurja 
vahel on niit, mis läbib nii ju tu s
tusi kui lavastust. Kui esimeses 
osas «V aade m etsa’e» oli ü ldistusi 
kandvaid sümboleid, siis «Kodu 
rahu» lähenes rohkem nn. trad it
sioonilisele teatrile. L avasta ja  
(M ärt Loit) käekiri kumas läbi 
mängitud jutustuste. T arga lt v a li
tud, pinget kandvad osad olid eten
duseni rõhutatud. Tundub, et män
gulisuse suhtes oleks kergem olnud 
veel mõne raam atutegelase lava le
toomine («V aade m etsa le»), kuid 
seda teed ei kasutatud ja  kahele 
noorele n ä itle ja le  jäe ti rohkem v a 
badust, sam as ka suurem vastutus. 
K utselistelgi näitle jatel on raske 
m ängida ühe- ja  kaheinimese eten
dusi. Selleks peab olema « saa li 
peoshoidmise oskust», kuid p raegu
sel juhul tundus «peo peal kantu» 
hetketi ära libisevat.

Teises osas «Kodu rahu» oli 
v aa ta ja te  silm e all nii h ingelt kui 
ihult vaeste inimeste argipäev , kus

lühikese a ja  jooksul jõudnud k in
n itada vanade au sta ja te  valiku t ja  
leida uusi poolehoidjaid.

IVAR VIGLA

*
«Kui m ina hakkan laulem aie,
jääb  siis küla kuu lam a. . . »
Tuttav laul, kas pole? Sootuks 

teisekõlaline ag a  saksa rahvusest 
üliõpilaste huultel. Tundus, et se l
lega võitiski p ro testilau lja pühapäe
va pärastlõunal saa litä ie  (spordi- 
sh ow 's t  hoolim ata!) publiku poole
hoiu.

Kes siis lau lsid? «B oliiv ia» ja  
Saksa DV üliõpilased Leningradist, 
«G renada» (TA Ladina-Ameerika 
Instituut) ja  «Ign assu » (T šiili, Pe
ruu, Kolumbia, Venetsueela ja  La
dina-Ameerika ü liõpilased) Mosk
vast, trio «Kreedo» Novosibirskist 
n ing «B a llad a»  Sverdlovski Peda
googilise Instituudi võõrkeelte tea 
duskonnast. Lauldi rahust, võitlu
sest ja  arm astusest. Kuigi rütmikad 
viisid publiku väg is i skandeerima 
kutsusid, jä i pärast mõndagi laulu 
saa l hetkeks vaikseks, igaüks jä i 
üksinda iseendaga ja  v aa tas  laulu 
kaudu enda sisemusse.

EVE ANT
*

«Tartu sügis ’80» peeti «V ane
m uises». See oli III Tartu ansam b
lite kontsertülevaatus. E rinevalt eel
m istest oli tänavu v ä lja  kuulutatud 
konkurss parim ale Tartu juubelile 
pühendatud laulule. Esinejaid hin
das žürii eesotsas Olav E halaga.

«Repriis» äratas tähelepanu oma 
puhkpillide rühma ja  kolme laulu- 
so listiga , kes muudavad grupi esi
nemise jõulisemaks, värvirikkam aks. 
Oma särtsaka, hoogsa tempoga on 
ansambel omandanud tõelise sh ow -  
bändi maine, iseasi muidugi, kas 
iga  ku u la ja-vaata ja  soovib ennast 
m adaldada grupi väljendusvahen
dite teatud labasuseni.

Suurimaks plussiks vaba  la va l in e  
li ikumine. Muu su h t e s  tekkisid p r e 
t en s io on id  — i lm s e l t  e i  l e idnud  a n 
sam b e l  ( v õ i  ehk o rk e s t e r ? )  õ i g e t  
adr es saa t i ,  kes o leks va im u s tu nud  
la m ed a t e s t  va im ukus t e s t  n in g  ro- 
so l j e l iku s t  kauast.

EPA «Kolmikhüpe» esitas päris 
täoses anasam blitunnetuses funky-  
rütme (J. Rosenfeldi «M eenutus»).

In s t r u m en ta a l s e  kü lje  r õhu tam i
ne. Ansambli l in e k o o s tö ö  ja  v a s t a s 
tikune tu n n e tam in e  h ea l  ta s em e l :  
k ee g i  e i  p r e t e n d e e r i  o l em a  e s im en e .

ne. Ei o sa tu d  käes h o ida  mikrofoni. 
Reper tuaar i  valik keskpärane, e i  v õ i 
nud  rahu le  jä ä da  ka k i ta rr isoo lo 
d e g a .  Üliõpilaskohviku an sam b l i  
«Uba» la u l janna  E. O ja v e er  m e e ld i s  
t e i s t e s t  la u lun e iu d e s t  k õ ig e  rohkem.

V õ i t j a d :  ELKNÜ Tartu Linnako
m itee preem ia p arim a noorteteem alise 
la u iu  eest p ä lv is  «R en taab lu se*  «V a li
m ispäeva hom m ikul» (V . S av iau k  / 
R. P arve).

N oortem aja «Sõ p rus*  preem iad p ar i
m ate «T artu  950» teem aliste  lau lu d e  
eest jao ta t i:

I preem ia — «T artu »  ( J .  Rosenfeld 
/ A. M adisson ) — «R ep r iis»

II preem ia — «K odulinn T artu» 
( J .  Rosenfeld / H. Jõ g io ja )  — «K olm ik
hüpe»

III preem ia — «K odulinn T artu*
(E. Seppet) — «U b a»
ELKNÜ TRÜ kom itee preem ia parim a 

heliloom ingu eest an ti an sam b lile  «M ee
d ium *.

Tartu L inna RSN TK v ä ljap an d u d  
pub likupreem ia sa i sam uti «R en taab 
lu s » .

TOOMAS KÄÄN, 
HARRY LIIVRAND

Need ansam bli «G renada» kaks 
liiget jäid  pildile m iitingult.

JÜRI LAANE foto
*

Konservatooriumi kammerkoori ja  
orkestrit tulid kuulama üsna p al
jud, kuigi üliõpilaspäevade prog
rammis langes sam ale a ja le  te isig i 
üritusi. Poolteist tundi helisesid 
kroonlühtrite a ll Haydni, M ozarti 
ja  V ivaldi loomepärlid. Tantsulised 
meeleolud vaheldusid lüüriliste mõ
tisk lustega, särtsakat ja humorist
likku helikeelt mahendas aeg -a ja lt

toimuvad sündmused ei häiri p rak
tilise lt kedagi peale nende endi.
F. O’Corrow kangelaste  kohta on 
öeldud: «Nende elu on üheaegselt 
nii tragöödia kui farss». Tema in i
meste elul pole mõtet, sest see ei
vii k u ^ g i  paremuse poole.

N auditav oli vahetu suhtlemine 
partnerite ja  publikuga, oli mõiste
tav suras talum ine teha ja  m ängi
da. On lavastusi, m ille lõppedes 
jääb m ulje, nagu oleksid endast 
m idagi maha jätnud. M is nimelt — 
sellele pole kuigi kerge vastust le i
da. «T õusu tee lg i. . . »  tundus sündi
vat see «m iski».

ULVI FUNK

Kalle Randalu kontsert. Mees ja  
klaver. Tühjavõitu au la paneb pu
nastam a . . .  Väike, terviklik kava, 
ühtlaselt väljapeetud väljenduslik- 
kus ei väsitanud kõrva, vaid hoidis 
tähelepanu kogu aeg  ergu. Kolm 
rasket teost esitati la itm atult, v a i
mustusin ka ettekandja enda k aasa 
elam isest. L. v. Beethoveni sonaa
dis köitis vaoshoitud taktide sujuv 
vaheldumine kontrastimomentidega, 
mäng üksikute nootidega. Sonaadi 
i l  osa väga  kaunis, veidi sentimen- 
taa lsenag i kõlav muusika kanti ette 
eriti lau lvalt, sillerdav m äng m a
nas silme ette erisuguseid kujutlus- 
oilte. III, kiire osa, jõuline m äng 
kiirete ülem inekutega piano 'l t  f o r 
t e ' l l  iseloomustas ehk kõige parem i
ni Randalu stiili, sam as ka Beet
hoveni goethelikku «tormi ja  tun
gi» helindeid. R. Schumanni Bur- 
’esk — tehniliselt palju lubav. Tun- 
iu s , et p ianist ise otsis noote, an 
des edasi sam al hetkel sündinud 
viisi, m itte teise helilooja loodut. 
Ornad pelglikud helid kasvasid  he
roiliseks kanonaadiks, vaibudes siis 
taas. Suurepärane meeleolude sünd, 
sugestiivne ja  kuidagi eriti s iiras 
esitus. W. A. M ozarti variatsioonid 
tõid esile pianisti sõrmede sädeleva 
töö, noodid kasvasid  teineteisest 
v ä lja  täoselt, luues hoogsaid, ta a s 
sündivaid ja  kaduvaid kujundeid.

#
Lauri Väinm aa, vabariik liku p ia

nistide konkursi värske laureaadi 
õhtu EPA klubis möödus kammer
likus õhkkonnas. T unniaja list prog
rammi tä itis  rom antiline muusika — 
terve kava koosnes F. Chopini he- 
lindeist, m ille sekka luges LIINA 
SAARI kaunist tundeluu'et: G. By- 
ronit, J . L iivi ja  J . Kaidlat. V äin
maa näitas end peene ta ju ga  
kunstnikuna, süüvides m äng itavas

se kogu h ingega. Chopini muusika 
südam likkus ja  selles peituv nukrus 
tuli nähtavale h ingestatud esituse 
läbi, m illes dominantideks said üle
minekud ühelt palalt teisele. Oli 
hetki, kus esitatav  haaras jä äg itu lt , 
kus noodid jä id  kauaks õhku heli
sema. Selliseid  momente võinuks 
rohkemgi olla.

HARRY LIIVRAND

*

Et lõpusftoio ikka tõesti s h o w  
mõõdu v ä lja  annaks, pidi hoolt 
kandma üks meie s/ioie/likumaid an 
sambleid «Consiilium ». Tõesti, v är
v iline paistis ta v ä lja  küll, kuid muu
sika asemel jõudis kuulajaten i vaid 
kahtlane mürin. Kes varem raadiost 
«Consiilium i» kuulnud, ootas nüüd
ki perfektset kõla. Paraku oli aga  
sõnadestki raske, kui mitte võim ata 
aru saada. Mida arvas sellest õh
tust ansambel ise?

«No teate, sellises ruumis ja  se l
lise lavaga  ikka m idagi korralikku 
loota ei saa. M ängutu jugi võtab 
a lla . A ga publiku kohta pole meil 
küll mitte üks halb sõna öelda. 
Tartlased on toredad, v ä lja  a rva
tud see sell, kes juhtm etesse joostes 
meil mikrofoni tuksi pani.»

üued laulud?
«Mõned neist liiguvad juba rin 

gi, suurema osaga tuleme v ä lja  
kohe uue aasta  hakul. Kõigepealt 
muidugi raadios.»

Tartusse t a g a s i . . .
« . . .  a la ti, kui kutsutakse!»
Kuidas jä i õhtu ja  õhtulistega ra 

hule õhtu peremees, d iskotaat RIHO 
BAUMAN?

«V äga huvitav on ta llin laste  a l
gatatud ja  tartlaste  poolt nüüd jä t- 
katav  spordisaali disko. Edaspidi 
(ruumi eripära arvestades) võib 
sellest veel tore asi saada.»

Soovida Tartu p u b lik u le .. .
«et ta diskol end ikka hästi ja  

mõnusalt tunneks. Täna näiteks üt
lesid kaks üliõpilast, et nad tahak
sid m öllata, mööda saa li r ingi 
joosta ja  karelda. Andku ma käsk. 
No ütle nüüd, kas sedagi peab käs
kim a!»

VAHUR KERSNA

*

Tartu üliõpilaspäevadele pandi 
alus 1965. aa sta l. Sellest a ja s t kuni 
tänaseni on rahvusvahelist üliõpi
laspäeva tähistatud iga l aasta l. Eri
nevad on olnud üritused ja  u latus; 
aastate  jooksul on otsitud uusi vor
me, m illega suuremaid masse k aa 
sa haarata. On proovitud varianti, 
kus päevade organiseerim ise põhi
raskuse kandjaks olid teaduskon
nad, osakonnad. P raegu tundub, et 
siisk i kõige mõistlikum ja otstarbe
kam on moodustada spetsiaalne or
ganiseerim iskomitee, kuhu kuuluk
sid võim alikult erinevate huvidega 
inimesed, kellel tahtm ist ja  kannat
likkust.

V iim astel aastate l on üliõpilas
päevi organiseeritud ja  tähistatud 
koos EPA-ga. See on õige ja  v a ja 
lik. Tore, et aas ta -aasta lt on EPA 
osa suurürituste korraldam isel suu
renenud. Eriti kaalukas oli see tä 
navu.

A latiseks probleemiks on ruumid. 
Meil on olemas küll kohti, kuhu 
mahub korraga sisse paarsada kuni 
viis-kuussada inimest, kuid puudub 
paik, kuhu mahuksid kõik soovijad. 
Suurim kasutada olnud ruum on 
EPA võimla, kuid seegi ei suuda 
vastu võtta kõiki. Võib-olla toob 
lahenduse ülikooli uus spordihall?

Ka võiks proovida üliõpilaspäevi 
pidada kuu aega varem , s. o. kusa
gil oktoobri keskpaiku. See võim al
daks teha rohkem vabaõhuüritusi.

Toimunust. Kulminatsiooniks ku
junes 16. november. H aarav oli 
kahe kõrgkooli vaheline spordi- 
sh ow .  Emotsionaalse m ulje jä ttis  
m iiting p aarisa ja  tõrvikuga V. I. 
Lenini m älestussam ba juures. Rõõ
mu valm istasid  taid lusfestival ja  
«Tartu süg is» . Esimene eelkõige 
selle tõttu, et esmakordselt osale
sid kõik kuus kõrgkooli.

Kuid sam as oli vähe üliõpilasi 
K. Randalu klaverikontserdil ja  an 
sambli «S p iraa l»  puhkeõhtul.

ELKNÜ TRÜ komitee sekretari
aat arutas oma istungil ü liõp ilas
päevi ja  tunnistas need ko rdalä i
nuks.

Tänusõnu tahaks öelda kõigile 
o rg an isee r ia ile  ja  kaasalöö jaile , 
kes ei pannud paljuks vaeva. Suur 
tänu ka noortemaja «Sõprus» ja 
EPA võimla juhtkonnale, TRO 
kunstikabinetile, TRÜ ja  EPA 
KOR-i liikm etele ja  kõigile, kes 
sõna ja  teoga abiks olid.

Organiseerim iskomitee nimel 
VALEV PLATO



mFORtölin

28. novembril 
kell 17 
Toomel

Viktoriinid on saanud populaarseks ja  loovad elevust. Selline on ol
nud ka teadusraam atukogus ig a  aasta  novembris üliõpilastele organi 
seeritud informatsiooni otsim ise viktoriin ehk INFORMIIN. Võistluse 
om apäraks on see, et vastuseid ei an ta peast, vaid o tsitakse teatme 
teostest, esitatakse k irja liku lt ja  m ärgitakse ka a llik as, kust andmed 
on saadud. Selline inform atsioonikäsitlus on v a ja lik  ja  peab kujuneme 
tavaks tulevasele teadlasele. Iga osavõtja peab oskama kasutada ka 
talooge Toomel, tundma lugem issaalis leiduvaid tähtsam aid teatmeteo 
seid, leidma kiiresti vastuseid aktuaalsetele küsim ustele a jak irjadest jr  
andma kahe- kuni kolmeminutilises sõnavõtus leidliku lahenduse esita 
tud probleemile ülikooli või raam atukogu elus, seda ag a  juba ilma 
teatmeteoste abita.

Võistlus toimub teaduskonna, kursuse, rühma või suvaliste kolme 
liikm eliste võistkondade vahel. Esikoha saavutanud võistkonda premee
ritakse kom andeeringuga mõnele UTÜ konverentsile NSV Liidu Euroo 
pa-osas võistle jate endi valiku l. Teiste osavõtjate auhindadeks on raa 
matud. Premeerim ine toimub võistlusele järgn evas teelauas, kus žürir 
esimees, TRU TR direktor L. Peep on nõus vastam a üliõpilaste küsi 
mustele raam atukogu olevikust ja  tulevikust. Informiini viib läbi 
NSVL ajaloo kateedri juh ata ja  dots. H. Palam ets.

Konsultatsiooni võib eelnevalt saada bibliograafiaõppuste korralda 
ja ilt  ja  bibliograafiaosakonna töötajatelt Toomel. Informiin on 28. no 
vembril Toome raam atukogu lugem issaalis kell 17. Võistkondadel tu 
leb registreeruda kuni 26. novembri k. 17-ni b ibliograafiaosakonnas 
Toomel või telefonil 678 (ülikooli keskjaam a 341-21 kaudu). Erand
juhul saab registreeruda ka enne võistluse a lgu st kohapeal.

Võistelda võib ka ind ividuaalselt, lahendades a lljärgnevad  «suure 
r in g i»  küsimused. K irjalikud vastused koos a llika täpse m ärkim isega 
ig a  vastuse puhul anda Toome lugem issaali 26. novembrini k. 22-ni. 
Soovitame aga ka ind iv iduaalvõ istle ja il osa võtta võistkondade infor- 
m iin ist, sest «suure r in g i»  küsimuste lahendam isega olete läbi teinud 
hea eeltreeningu.

LAINE KILK

Suure ringi küsimused
1. M illine  rah v usv ah e lin e  a u ta su  an ti Poola a rh itek tile  ja  r i ig ite g e la s e le  Ha

lin a  Sk ibn iew ska le  1978. a .?
2. M is on ты рса j a  m illek s ted a  ts irk u se s  k a su ta tak se ?
3. Keda raken d atak se  ta v a lis e lt  ahk ju  ette?
4. 1974. a . ilm u s Rudolf R im meli a rtikke l «M iks L um ivalgeke ab ie llu s  Kriim

s i lm a g a » , m is av a s  perekonnaprobleem ide k äsitlem ise  v ab a r iik lik u s  a ja -  
k ir lan d u se s . Leidke see artik k e l!

8. M illise s  V. I. Lenini teoses m a in itak se  F. M. D ostojevski teost «V ennad 
K aram azov id »?

в . Ml! fine W alt D isney ra am a t ilm u s 1936. a . eesti keeles ja  kes o*i tõ lk ija ?
7. K uidas on R ah vu svah e lise  A m atöörkorvpalli Föderatsiooni (F IB A ) p ea

korteri aad re ss?
8. M illine Bruno O ia loodud la u l trü k iti Eestis ä r a  1979. a .?  M illise s t  kogu 

m ikust sed a  le id a ?
. 9. M ida tähen dab  tõ lkes lühend W ! $ ?
10. 1976. a .  a v a ld a s  üks ü likoo li te ad u r  a rtik li loom sete m ürk ide toim e kohta 

M illise  j a  kus?

Pilk algusesse
(A lgus eelmises lehes)

Kõige kaunimad laulud kostsid 
naabertoast EPA I kursuse elektri- 
fitseerijate esituses (rääk im ata õh
tustest ühistest kultuuriüritustest.)

Kõige vaiksem alt möödus päev, 
mil filoloog Tiina kombaini ratta  
a lt  k iirab iga linna v i id i . . .

Veel oli meil a ias  kõige müra- 
kam murumuna, meie veoautol kõi
ge abivalm im  juht Ulo . . .  n ing pea
le ühiste «kõige»-de igaühe s a la ja 
ne parim, halvim , õnnelikem või 
nukraim  hetk.

Nüüdseks oleme harjunud n äge 
ma oma kursuse poisse pintsakuis

ja  tüdrukuid seelikuis, avastanud 
neid mõnikord õhemast või pakse
m ast väljapeetuse ja  paremana- 
näida-tahtm ise kestast kammitsetui- 
na, oleme ehk omaette hakanud mõ
tisklem a kursuse vaim u üle. Nüüd
seks usume end sovhoosimälestus- 
test tabam as kõige tähtsam at. Võib
olla on selleks harvaesinev tunne 
v iitsida olla sa ise või k aaslaste  esi
mene ü le(ala)-h indam ine, pärastine 
a lla  (üles) hindamine ja  paikapanev 
ümberhindamine. Võib-olla aga 
«meie»-mõiste laienemine põhukuh- 
janaabritest a jak irjanduse esimese 
kursuseni.

ANU PARS

MATKAJATELE
Alates 27. novembrist toimub Le

n ingrad i mnt. 25 X korrusel edasi
jõudnute suusam atkakool (va ja lik  
II kategooria m atkast osavõtt või 
I kategooria m atka juhtim ine). Tul
ge kõik grupijuhid ja  liikmed, kes 
lähevad m atkam a sel talihooajal. 
Koguneme kl. 20. Veel on kohti a l
g a ja te  suusam atkakoolis! Kokku
saam ised teisipäeviti ki. 20 G aga
rini 1 aud. 202. Oppematk toimub 
Koolas*

TULE «L A K S T IG A L I »
Kui Sa ei ole senini leidnud koh

ta , kus oma lau luhääle l kõlada la s 
ta, tule ansam blisse «L ak s tig ab .

Ansambel on tegutsenud TRÜ 
klubi juures juba 15 aasta t. Reper
tu aaris  on nii e tnograafilis i rahva
lau le  kui ka rahvalau luseadeid . 
Kontsertreisid on ansam bli viinud 
peaaegu kõigisse Eestimaa nurka
desse, mitmesse vennasvabariik i ja  
ka väljapoole NSV Liidu piire. 
H arjutam as käime 2 korda näda
las. Ootame uusi lau lja id  teisipäe- 
„...I. qi\ füüsikahoones (kunä«H l KI. Ю М» V
detsembri keskpaigan i).

Täiendust ootab ka klubi rahva
muusikaansam bel. Informatsiooni 
saab sam uti füüsikahoonest ig a l 
teisipäeval kell 20.

KLUBI ÜRITUSED
UUES KOHVIKUS 

Reedel, 21. novembril kl. 19 
DISKO.

NOORUSE t. 9 
Laupäeval, 22. novembril kl. 20 

PUHKEÕHTU.
NOORTEMAJAS «SÕ PR U S» 

Pühapäeval, 23. novembril kl. 12 
TRU esm akursuslaste TAIDLUS- 
KONKURSS (a rsti- , ajaloo-, biol.- 
geogr., filol., füüsika-keem ia-, ke- 
hak., m ajand., matem. ja  õ igustea
duskond).

AUTOJUHI-
KURSUSED

ALMAVÜ korraldab ülikooli töö
ta ja ile  ja  ü liõp ilastele B-kategooria 
autojuhikursused. E elregistreeri
mine Kesk t. 19, tel. 75 528 kuni 
1. detsembrini.

Ilmsi ja  ulmsi teadusraamatukogust
November õngitseb põhjatuuli — aasta  möödudes, võime a lustada dides ei muutuks. Esimestena viime 

vä ljas jaheneb ja  taheneb. Ülikooli sissekolim ist». üle vähem kasutatavad raam atud 
teadusraam atukogu ehitusele_ min- Albert Kure peab tulevikus orga- Spetsiaalselt kolimistöödeks on ise- 
le s  ei ole v a ja  enam ja lg a  tomma- niseerima 12 000 va lgu sti, 131 g i meiepoolne ratsionaliseerim isette- 
ta varrega saapaid . Pealeg i eemal- elektrimootori, 8 lifti jt. seadmete panek: kärgkonteiner, m ille sisse 
dati mõni nädal tag as i ehituselt korrashoiu n ing vastu tam a hoones käivad p lastm assist piim akastid. 
"ilankaed _ n ing _ a lu sta ti ümbruse optim aalse niiskuse ja  temperatuuri Olukorda, kus on suletud kõik üli- 
korrastam ist. Tänaseks on hoone eest. Selle ülesande edukas täitm ine kooli lugem issaalid  ja  laenutus- 
asisele juba m itusada p laatig i nai- sõltub suurel m ääral tema praegu- punktid, ei tohiks tekkida P raegus- 
galdatud. Et kaetavat pinda eelne- sest nõudlikkusest. Nii et Albert te arvutuste kohaselt jäävad  v ii
valt ru llim isega ei tihendatud, lä- Kure kulmudevaheline etteheite- m astena töötama Toome lugem is- 
heb töö iseäran is k iiresti, kuid sa- korts on iseenesestm õistetav nähe, saa l ja  õpperaamatukogu. Normaal- 
mas tekitab ka vastakaid  arvam usi, ka a ja  märk. seks kolimise a jaks pean 9—10 
Uks uudjstam a tulnud sisetööline Tarkust tuleb minna nõutama kuud. Kui selles graafikus jõuame 
koguni püüab veenda, et kevadel on taas  Toomele. TRÜ teadusraam atu- püsida, s iis  tähendab see ka tipp- 
need p laadid nagu jääpan gad  Ema- kogu direktor Eesti NSV teeneline taset, sest näiteks üht osa USA 
ões. Jä äg u  selle arutelu edasine kultuuritegelane Laine Peep: «Loo- Kongressi raam atukogust (fondide 

käik kuulm ata, sest käesoleva loo detavasti antakse raam atukogu ehi- suurus ja  kolim iskaugus on meie 
eesmärk on teine: se lg itada , mida tus te llija le , s .o . ülikooli kap itaal- o lukorraga võrreldavad) koliti üle 
tähendab lause «Ü likooli teadusraa- ehituse osakonnale üle tõepoolest aasta . Kõike eelnevat arvesse võt- 
m atukogu ehitus_ antakse te llija le  25. detsembril. Meile, tu levastele tes usun optim istina, et raam atu- 
üle 25. detsembriks 1980». va lda ja te le , a g a  tähendab «valm is» kogu saab  avada 1982 aasta  keva-

N iisiis m ajja . P aar astet gran iit- seda aega, kui saam e alustada raa- del.» 
treppi, ja la lib istu s marmoril, seisa- m atute sissekolim ist. Raam atukogu N iisiis tuleb varuda veel kanna
tus tammeparketil ja  tundepuhang läheb käiku siis, kui ta avab uksed tust. Kurbloolus seisneb aga  selles 
— võimas! Kuigi kõikjal käib veel lugejatele . et maad on võtnud kuuldus uue 
v ilg as  tegevus, pole ruumides r ing i P ärast ehituse vastuvõtm ist jääb  raam atukogu peatsest avam isest lu- 
käies raske ära arvata nende tule- teha veel hulga o lulisi töid. Sam uti gejatele . Levitajateks ilm selt inime- 
vast otstarvet. Sam as kinnistub aru- pole praeguseni kohale saabunud sed, kes teavad kõiki asju  väga  häs- 
saam , et m idagi tao list pole Tartus kõik riiulid , rääk im ata olemasoleva- ti ja  veel paremini. Oma süü on 
varem tehtud. Küllap veendub_ sel- te paigaldam isest; puudub mööbel siin  ka liigoptim istükel eh itajatel 
.es igaüks. Ehitustööliste kõrval lugem issaalidesse, töötajatele. Ilm- kes lubasid hoidlad üle anda juba 
võib kohata ka üksikuid tu levasi selt jäävad  lõpetamata kahekorru- möödunud aasta  lõpus. Mõnda kuul- 
v a ldaja id . Teadusraam atukogu teh- seliste r iiu litega hoidlad, kuhu pai- duste levikust — arvukates kauge- 
nilise ekspluatatsiooni osakonna ju- gutatakse kogu õppefond ja  harul- kõnedes otsitakse direktor Laine 
h ata ja  Albert Kure: «Tõepoolest, dased raam atud n ing käsik irjad . Peepu juba uuelt aadressilt 
nagu näha, on tööd teha veel kül- Tegem ata tööde maht osutab selle- 
laga . Olen juhtinud eh itajate tähe- le, et kolim ist ei a lu sta ta  enne kui 
lepanu ka mõnedele v igadele, puu- poole aasta  pärast. Ent kui ükskord 
dustele. Osa neist on tänaseks kõr- tõesti see aeg  saabub, siis püüame 
valdatud. Usun, et ehitus valm ib töötada m aksim aalse k iirusega, jä l- 
tähtajaks, n ing siis, umbes poole gides, et raam atute paigutus fon-

Esmaspäevast peale on raam atu- 
koguehitusel oodatud kõik abilised, 
m õistagi grupiviisi.

AIMAR JUGASTE

Näidend ainsas pildis
Tegevusaeg: mõni päev tagas i.
Tegevuskoht: kohvilaud.
Tegelased: tudengid, kes tahavad 

teatrit teha.
Neid mängib: TRU klubi näitetrupp.
A: Nüüd, kui siin kohviringis ole

me, on vist paras aeg  mõned 
probleemid sirgeks rääkida.

B: Ei tea, kas sest m idagi kasu ka 
peaks olema?

C: Äkki on. Proovida ju võib.
A: Miks meil pole ü liõp ilasteatrit?
B: Ü liõpilane pigem vaatab , mis 

teised teevad, kui ise teeb. Ju l
gust (viitsim ist) ise teha on v ä 
he.

N: Pole ruume, pole m ateriaalset 
toetust.

F: Kui oleks keegi, kes hoolimata 
ettetu levatest raskustest asja  
kätte võtaks. J a  tudengid ise 
peaksid selle eest võitlema.

G: Aga kas meil üldse on v a ja  ü li
õpilasteatrit?

F: Oled näitering is mitmendat a a s 
tat juba. M iks sa teed seda teat
rit?

C: V ajadus. S iis tean, kui raske on 
teatrit teha, enne kui teisi k riti
seerima hakkan.

D: Tunnen, et saan  siit m idagi 
k aasa võib-olla kogu eluks. Aga 
miks sina siin oled?

F: Aitab unustada ebameeldivusi.
H: Ma teeksin igasugust teatrit, 

kus tunnen, et arenen ka ise.
B: Mis meeldib?
C: Meeldib meie punt ja  laagrid  

Vellaveres. Meeldib m idagi teha.
E: Kui osa v ä lja  tuleb, või vähe

m alt mõni kohtki.
A: Kui etendus lõpuks v aa ta jan i 

jõuab.
B: A ga mis ei meeldi?

F: P iiratud võimalused. Ruume, 
tehnikat pole. Kui etendus käes 
on, ei või iia l kindel o lla, kas 
valgustus ja  muu tehnika ikka 
kõik kohale jõuab.

G: Et poisid teatritegem ise vastu 
vähe huvi tunnevad. Mõni aasta  
tag as i oli trupis poiste ülekaal. 

B: Prooviks õige «V äikest printsi». 
C: Vahelduseks võiks m idagi teist 

laad i teha, lõbusamat.
F: Ehk lausa tudenglikku.
D: S atiir i, näiteks P.-E. Rummot. 
C: N äitering ootab uusi liikmeid. 

Poisid, kas teie hu lgas siis tões
ti nii vähe asjahuv ilis i on. Näe, 
m ina juba mitmendat aastat.

B: Esmaspäeval, 24. novembril 
kell 19 m ängime TRU au las 
Vesaasi « Jää lo ss i» . Tulge v aa 
tam a!

E e s r i i e  
Reklaam : N äitering ootab uusi 

liikmeid teisipäeval, 25. novembril 
kell 19 füüsikahoones, aud. 415.

Kuidas elab spordikuninganna
Kergejõustikuhooaeg on ümber 

saanud. Sportlased ja  treenerid is 
tuvad laua taha, analüüsim aks kor
daminekuid ja  va jaka jääm isi. T aga
järgede edasise tõusu heaks oleks 
kasulik v ä lja  nuputada seni tund
m ata harjutusmeetodeid. P a ig a l 
tammuda ei tihka ju keegi.

Kuidas ülikoolis kergejõustikuga 
lood on, seda pärisin-kuulsin kerge- 
jõustikukateedri ju h ata ja lt Alfred 
Pisukeselt.

«A asta läks korda. O tsustage ise: 
kaks vabariig i m eistriliitlit kevadi
selt m urdm aarajalt (K. Rehemaa, 
I. Kukk), ü lekaalukas võit teate
jooksu jõuproovilt, sea lhu lgas esi
kohti kaheksast v iis. Suve teine 
pool polnud vähem edukas. Võidu
kas m atš Moskva ü liõpilastega, 
Eesti e s ivõ is tlu s te l kokkuvõttes 
T allinna kannul võimetekohane te i
ne koht pluss rohkesti säravam aid  
medaleid. Tervelt kümme. Kaotuse
ga naasim e küll lahe tagan t kohtu
m iselt H elsingi ü likooliga, aga  
m äng ei olnud ka päris aus. Hel
s in g laste  punktiarvesse andsid lisa

sportlased teistest Soome ülikooli
dest. Nagu a la ti, olime parimad v a 
bariig i kõrgkoolide seas, individu
aalse lt 14 üliõpilaste m eistrit.»

A. P isukesega tuleb nõustuda. 
O lüm pia-aasta õnnestus. Ehkki Luž- 
niki peaareenile pääse jat ei leidu
nud. Meil puudub taoline tipp nagu 
oli EPA-1 Ja ak  Uudmäe.

Siiski. Esile on kerkinud rida 
noori andekaid kergejõustiklasi. A i
var O jastu andis võiduka jooksuga 
olüm piatugipunktide kohtumisel en
dast märku Nõukogudemaa treene- 
reile. Tänavu suvest pärinevad ka 
tema tublid Eesti noorterekordid 
400 meetris nii tõketega kui ilma. 
M ine tea, ehk jätkub noormehel ju l
gust tulevikus üleliidulise koondise 
uksele koputada. Arukas, eale v as
tav  treening annab alust nõnda a r
vata .

Eesti kergejõustiku valu lapse — 
keskmaajooksu — tulemused on 
suhteliselt v iisakad . Ü lla tas külm a
verelise ja  taibuka jooksuga Taivo 
M ägi. Tasuks vabariig i m eistrikuld. 
Isiklikke marke nihutasid tublisti

UUDIS *  SPORT *  UUDIS
Ehkki P au l Kerese II m ä lestu sfesti- 

v a li rasku sp un k t on T artu st arr.mu ü le  
lä in u d , ei või m alem ängu  otsekohe 
u n u stad a . Ü liõ p ilasp äevade raam es s a i
g i veel kord m õttespo iti proovida.

S lm u !taan i n õ ustu s andm a m eister 
Aarne H erm lin . Jõudu  ka tsu m a iu lg e s  
tu l la  v a ld  se itse  tud en g it ü liko o list ; a  
kolm EPA-st. K esisevoitu  a rv . A ga 
m ängu isu  jä tk u s . Kahe ia  poole tun n i
se m nngu jä r e l p -ess is id  v iig i v ä i а 
Ants Astover (m a j. IV) ia  Andres Iher- 
m ann (fü ü s . IV ). Rohkem aks ja k su  poi* 
nud . . „

A. HermMn: «V astased  pan id  v is a lt  
v a s tu , ku ig i ta se  kõ ikus su u resti. O le’cs 
I jä r g u  mehi enam  le idunud  (m än g is

ko lm ), s i is  tu ln uk s mõnel ka võ idu pu
hul k ä tt su ru d a . Ü ld joontes pole ü liõp i- 
la sm a le l v ig a . P rae gu g i teeb lin n a- 
tšem p ionaad ii m ehetegusid  J a a n  M eri- 
Io.»

M a lera tsu  kappab m ööda E estim aad 
ed as i. N üüdseks on o tsag a  jä l le  lõuna 
poole jõudnud .

ANDRUS NILK

*  T a llin n as  to im usid Eesti NSV kõ rg 
koolide m eistr ivõ istlu sed  v ä ra v p a llis . 
Ü likooli esindused  olid võ idukad  (m ees
test 2. EPA, 3. TPedI, 4. TPI n a is te s t  
2. TPedI, 3. T P I). M eeskonnas m än g i
s id : K. Ollo, J .  Lebedev, M. S u its , 
A. Porkveli, Ü. Käes, A. P innonen,

edasi M ati Koppel ja  Jürgen  L igi. 
õrnem a soo seas on juhtohjad tä ie
likult meie ülikooli käes. V isa har- 
ju ta ja  M aie Kalle püüdlusi kroonis 
lõpuks edu. M eistripaberid tõi kõigi 
aegade neljas resu ltaat 2.05,8. Aren
gut ilm utasid Katrin Rehemaa ja  
Ulvi Leinsalu.

Alfred Pisuke: «Jooksuga olen 
v äga  rahul. Jätkub teg ija id , on kor
ralikke tulemusi. Jõudsalt on arene
nud Iile Kukk. Temalt 3000 m eetris 
Eesti rekord (9.04,0). Sügisest õpi
vad meil Jelena Varkki ja  Meeli 
Dobrinova. Loodame ka neile.»

Edetabeleid sirvides näeme teisi
gi, kes ülikooli kergejõustiku hea 
maine eest hoolt kannavad. Sprin
terid J . Jessin  ja  G. Organov, tõk
kejooksjad M. Sinivee, U. Noot, 
hüppajad H. P iiris ild , K- Leitud, 
V. Holodnjakov, J . Savka, O. Kravt- 
šenko. Nüüdsest lisandub n e ile  
perspektiivikas kõrgushüppaja Ain 
Evard.

ANDRUS NILK 

(Järgneb)

R. Reinok, J .  Lepp, J .  N urm ala, V. Zla- 
tin  j a  J .  Jah ilo o ; treener R. Roos. N ais
konnas: A. S au g a , H. Albo, H. K äärik , 
M. M etsur, E. I lu s , S . King, A. S u u r , 
A . Boroduška, R. P e terse ll, M. Tenno». 
M. M urre j a  T. S a u l; teener E. Kübar
sepp.

*  T artu  ten n isem e lstrltek s tu lid  Gea 
Rennel (geo lo o g ia  II) j a  Ain A lvln (õ i
g u s t . IV).

*  Eesti NSV m eeste II l i ig a  korvp al
lim e is tr iv õ is t lu s te l jä ä b  ü likooli te ise l 
koondise! p id ad a veel 7 m ängu . V iim ati 
a l is ta t i T a llin n a  h a rid u stö ö ta jad  74:72, 
«E n e rg ia »  98:73 ja  TSIK II 86:66 n ing 
k ao ta ti «Tem pole» 74:82.

INDREK LINDSALU
— —-------------  — —

Toimetaja V. SOOTAK

A ia lehe «TRÜ » to im etuse a ad re ss : 202400 T artu . Ü likooli t . 18. TRÜ. ruum  302, te l. 341-21/253. H ans H eidem anni nim . trük iko ja  trükk . T artu  Ü likooli 17/19. III. Ü ksiknum bri h ind 2 kop. 
T ellim . n r. 4117. MB-09741.

« Т D l j ) ) «Тарту Рийклик Юликоол» («ТартускиО государственный университет»). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ ■ профкома Тартуского государственного университета, г. Тарту.
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KÕIGI MAADE „  
PROLETAARLASED, ÜHINEGE!

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

Nr. 34 (1244) Reedel, 28. novembri! 1980 XXXIII aastakä ik

Komsomolikroonika
#  ELKNÜ TRÜ komitee oli koos 25. novembril. Soovitus NLKP 

liikmeks astum iseks anti m ajandusteaduskonna rahanduse ja  krediidi 
vene osakonna IV kursuse üliõpilasele Oleg Kvašninile.

ф  Soovituse NLKP liikm ekandidaadiks astum iseks said filo loogia
teaduskonna žurnalistikaosakonna V kursuse üliõpilane Krista Muld- 
ma ja  rakendusm atem aatika vene osakonna diplomand Jefim  Vaisman.

ф  Komitee k innitas teaduskonna komsomolibüroo otsuse ja  võttis 
ÜLKNÜ liikmeks vastu õigusteaduskonna I kursuse üliõpilased A ivar 
Raudsiku ja  Urve Kriiski.

#  Eve Ant rääk is komsomoliprobleemide valgustam isest ajalehes 
«TRÜ». Jooksvat informatsiooni komsomolielu kohta ülikoolis on pii
sava lt. Teaduskondade komsomolitöö paremaks valgustam iseks tuleb 
aktiv iseerida teaduskondade pressisekretäride tegevust. T aastam isel on 
rubriik «Komsomolisekretäri tribüün», kus teaduskondade komsomoli
sekretärid ja  sektorite juhata jad  rääg iksid  komsomolielu ak tuaalsetest 
probleemidest. Uues rubriig is «Sõna on kõrgkooli kom somolisekretäril» 
võib edaspidi lugeda kõigi kuue kõrgkooli komsomolijuhi töödest-tege- 
m istest, komsomolielu headest ja  halbadest külgedest. Jä tk a ta  tuleb 
teaduskondi tu tvustavate m aterja lide avaldam ist.

ф  Indrek Ilomets teg i kokkuvõtte EÜE-80 m alevasuvest. Komplek- 
teerim isplaan jä i täitm ata. 760 tudengi asemel oli m alev lasi 694. 7 re
gioonist 3 oli TRÜ kureerida: Tartu regioon (komandör Valev P lato, 
vaneminsener Enn Kasak — staapidevahelise so tsia listliku  võistluse 
võitja, kuldm ärk teenete eest EUE-s), Lõuna-Eesti regioon (koman
dör Urmas Sukles, kom issar Ja ak  Tälli, arst M art Kull) ja  Saka la  re
gioon (komandör Indrek Ilomets, kom issar Ervin Luur, arst Ants 
Lõhmus). 15-st rühmadele jagatud  auhinnakohast sa i Tartu ja  Sakala  
regioon 9. Ehitusmontaaži maht täideti.

ф  ÜLKNÜ ridadest heideti v ä lja  füüsika vene osakonna IV kursuse 
üliõpilased Aleksandr Mahhorin ja  V ladim ir Kuzik krim inaalkuriteo 
toimepanemise eest.

ф  A rutati RSP organiseerim iskomitee koosseisulisi küsimusi.

*

ф  2. detsembril k irjutab TRÜ komsomoliorganisatsioon a lla  ELKNÜ 
60. aastapäevale pühendatud raportile. Meie komsomolitegevust k a ja s 
tav raport saadetakse EKP Keskkomiteele.

ф  Leninliku arvestuse «Viim e ellu NLKP XXV kongressi otsused» 
lõppatesteerimine ülikooli kom somoliorganisatsioonis toimub 1.— 10. 
detsembrini.

on audist

PÄEVAKORRAL 
METOODIKA- 
KÜSIMUSED

Meie vabariig i kolme kõrgkooli 
m ajandusteaduskonnad . saavad 
kokku kord kahe aasta  jooksul. 
O maaegsed raam atupidam ise k a
teedrite kokkutulekud laienesid h il
jem kõigile m ajanduserialadele.

V aatam ata 21. novembri libedale 
teele, tormile ja  vihm ale tuldi kok
ku meie poole. Peeti rakendusma- 
Jandusteaduse õpetamise metoodika 
vabariik lik  konverents. Möödunud 
aasta l võtsid NLKP Keskkomitee ja  
NSV Liidu M inistrite Nõukogu 
vastu m ääruse «P laneerim ise pa
randam isest n ing m ajandusm ehha
nismi mõju tugevdam isest tootmi
se efektiivsuse ja  töö kvaliteedi 
tõstm isele». See toob meie ellu 
mõndagi uut ja  nõuab m ajandus
teaduslike d istsip liin ide õpetamisel 
suurem at tähelepanu m ajandusm eh
hanism ile ja tema üksikosade sisu 
detailsem ale avam isele. Seetõttu 
puudutasidki 18 teesist kaheksa ot
seselt m ajandusm ehhanism i k äs it
lemist õppetöös. Avaettekandes kõ
neles TRU prof. R. H agelberg m a
jandusmehhanism i kontseptsioonist 
m ajandusteaduslike d istsip liin ide 
õpetamisel. TPI dots. V. Voldi tee
m aks oli «M ajandusm ehhanism i 
täiustam ine kui pidev protsess». 
Erinevatest vaatenurkadest puudu
tasid  probleemi veel TRU õppejõud 
dots. M. V älja , TPI dotsendid H. 
Reisenbuk, U. Rooma jt.

Meie prof. H. M üür pidas ette
kande «P laneerim ise täiustam ise 
käsitlem isest rahvam ajanduse p la
neerimise õpetam isel», EPA dots. 
J . Kivistik «Põllum ajandusettevõte
te autopargi kasutam ise analüüsi 
õpetam isest», M. R audjärv T P Is t  
«M ajandusüliõpilaste õpetamise 
tä iustam isest».

Rohked küsimused ja  sõnavõtud 
tõestasid probleemide päevakorral 
olekut n ing arutam ise vajalikkust.

Huvi n iisuguse ürituse vastu on 
m uja lg i. Oma esindaja saatis  koha
le K aasani F inantsinstituut. Dots. 
V. Fedulov pidas ettekande r iig i
eelarve õpetamise täiustam isest. 
Nagu ta ise vä itis , kogus ta küll 
peam iselt kogemusi.

Järgm ise  konverentsi korraldab 
EPA. Kolmele õppeasutusele lisan 
dub nüüdsest ka neljas, juhtide 
täiendusinstituut.

K. VAAL,
V. KRINAL

VITAMIIN IDE 
AVASTAMISE 

LÄTTED 
TARTU ÜLIKOOLIS

18.—20. novembrini toimus 
TRÜ-s teaduskonverents «V itam i- 
noloogia aktuaalsed probleemid», 
mis oli pühendatud Tartu ülikooli 
kasvandiku, noore arsti Nikolai Lu*. 
nini doktoritöö 100. aastapäevale. 
Dissertatsioon valm is Tartu ülikooli 
tuntud tead lase Gustav Bunge la 
boratooriumis ja  käsitles viim ase 
p o o lt  u u r i t a v a t  p ro b le e m i — rriine- 
raala inete osatähtsust loomade toi
tumises. H iirtega läbi viidud ekspe
rim entaalsete uurimuste tulemusena 
jõudis Nikolai Lunin esmakordselt 
järeldusele, et piimas peab olema 
peale sel a ja l tuntud ainete (kase
iini, rasva, piimasuhkru, soolade) 
veel teisi toitumiseks hädavajalikke 
koostiselemente. K aasajal on need 
ained vitam iinidena üldtuntud ja  
la ia ld ase lt kasutusel profülaktilises 
ja  k liin ilises meditsiinis, samuti 
loom akasvatuses.

Kuigi vitam iinide avastam ise a ja 
lugu ulatub käesoleva sajand i esi
messe poolde ja  on seotud mitmete 
tead laste n ing laboratooriumide 
jõupingutustega, võime Luninit õi
gusega pidada vitam iin ide olem as
olu teadusliku põhjendamise pio
neeriks.

Peale meie v abariig i teadlaste 
osalesid konverentsi töös juhtivad 
vitam inoloogia- ja  toitlustusteadla- 
sed M oskvast, Kiievist, Grodnost, 
Lvovist, Odessast, V iln iusest ja  
R iiast.

Eesti NSV teadlased (bioloogia
doktor Einar V agane, dotsent M a
lev Uibo, vanem õpetaja M alle 
Niit jt.)  uurivad vabariig i e lan ik 
konna eri struktuuride varustam ist 
vitam iin idega, sam uti vitam iinide 
efektiivse kasutam ise võimalusi 
loom akasvatuses (prof. August 
M ännik). TRÜ pediaatria kateedri 
prof. Lea Bostoni töödes käsitle tak 
se kopsuhaigusi põdevate väike
laste varustatust B-grupi v itam ii
n idega. M itmete v itam iinide osa 
läm m astiku ainevahetuses on uuri
tud ka TRÜ biokeemiakateedris 
(prof. Lembit Tähepõld).

Kolme päeva jooksul kuulati 39 
ettekannet aktuaalsetel teemadel 
(vitam iinide toimemehhanismi to i
me, bioloogilised aspektid, k asu ta 
mine profülaktikas ja  rav is).

Konverents lõppes NSV Liidu 
M editsiin iteaduste Akadeemia v ita 
minoloogia probleemkomisjoni plee
num iga.

Linna täitevkomitee otsusega on 
Tartus nüüd Nikolai Lunini ja  V i
tam iini nimelised tänavad.

ÄRKSAMATELE 
NOORTELE

Laupäeval, 22. novembril pandi 
T allinnas alus Õpilaste Teadusliku
le Ühingule. Tulevase tegevuse 
ülesandeks on leida teadustööks 
võimekaid noori, kujundada nendes 
iseseisva loomingulise töö hoiakut, 
kasvatada aktiivset ellusuhtum ist. 
E rialade jä rg i jao tati töö 20 sekt
siooni. M õistagi osalevad nende 
juhtim isel ka ülikooli teadlased: 
Karl-Sam uel Rebane, Arvo Rõõmus
oks, Viktor M asing , Kalju V algm a, 
Jaan  Rebane, Jaan  E ilart, A llan 
Liim, Reet Kasik, Ain Heinaru, Hei
ki Timotheus, Heino M ardiste, Jaak  
Järv , Ain Isotamm. Ühingu baas- 
asutusteks m äärati TA, TPI, EPA, 
TRÜ, enamik teaduslikest instituu
tidest. Vanemate Kogu esimeheks 
va liti ENSV TA Presiidium i liige  
Anto Raukas, üheks esimehe ase
tä itjak s ülikooli teadusprorektor 
prof. Herbert Metsa.

PREEMIAD 
AJAKIRJANDUS- 
ÜLIÕPILASTELE

V astavalt ENSV A jak irjan ike 
Liidu juhatuse ja  TRU žurnalistika- 
kateedri otsusele pälvisid tänavu 
ENSV A jak irjan ike Liidu preemia 
järgm ised  üliõpilased.

Esimene preemia parim a diplo
mitöö eest:

SIIRI MAIMETS, «Rollinõuded 
ja  -orientatsioonid rajoon ia jak irja- 
nikel».

Esimene preemia aasta  parima 
ajak irjandusa lase  teadusliku töö 
eest:

KRISTA MULDMA (V k .), «XX 
saj. a lguse  k irjanduslikud a jak irjad  
Eestis».

Kolm preemiat loom ingulise kon
kursi parim atele:
_ KATRIN SAKS (V k.) — rea
üksiksaadete (noortesaated, Tartu 
linna juubelisaated) ja  sarisaate  
«Em akeel» tegem ise eest Eesti Te
levisioonis.

MAARJA PÄRL (III k.) — a ja 
lehe ««Noorte H ääl» Eesti Üliõpi
laste  Ehitusm alevas» m aterjalide 
toimetamise eest ja  kaastöö eest 
se llele ajalehele.

VAHUR KALMRE (III k.) — 
ajalehtedes «E dasi» ja  «Tartu R iik
lik Ülikool» avaldatud tööde eest 
n ing Eesti Televisiooni olüm piasaa- 
dete ettevalm istam ise eest.

TSIV I ILKAITSE 
STAAP TEATAB

Hiljuti korraldas Tartu linna ts i
v iilka itse  staap ülikoolis ülevaatuse.
Komisjon märkis ülikooli tsiv iil- 
kaitsejuhtide tõsist tööd n ing andis 
praegusele tegevusele kõrge hin
nangu. Suure töö ülevaatuseks v a l
m istum isel tegid prorektor A. Ots-

tavel, filoloogiateaduskonna dekaan
A. Künnap, tsiv iilka itse  õppejõud 
V. Kotov, sõ jalise kateedri õppe 
jõud V. Sinodski. Häid teadm isi tsi 
v iilkaitseülesannete täitm isel näita 
sid füüsika-keem iateaduskonna de 
kaan V. Past, õppeosakonna juhata 
ja  M. Salundi, ehitusjaoskonna v a 
neminsener K. T alja. Kõikidele n i
metatuile avaldati rektori käskkir
ja g a  tänu ja  k ing iti meeneid.

ANATOLI DOVIDENKO, 
TRÜ tsiv iilka itse  staabi 

ülem

EÜE TPI 
KONVERENTS

Möödunud reede õhtul toimus 
TPI-s EÜE konverents. R ääg iti in- 
seneriteenistusest. Kurdeti, et prae
gused meistrid on liiga  noored ja 
seetõttu väheste kogemustega. 
M eistripraktikat otsustati edaspidi 
arvestada ainult meistripäeviku 
alusel. M eelelahutuseks näidati fil
mi Saka la  regiooni kokkutulekust. 
Osavõtjate arvates võib konverent
si lugeda kordaläinuks. Seda enam, 
et üritus oli esimene omalaadne.

TARTU NAK
Pühapäeval toimus linna kul

tuurihoone suures saa lis  Tartu 
Noorte Autorite Koondise loome
jõudude etteaste. K uulam a-vaata- 
ma oli tulnud peaaegu saa litä is  k ir
jandushuv ilist

Oma luulet lugesid TRÜ üliõpi
lased Merike M äemets, Urmas Na
gel, Aado Lintrop, Kalev Kesküla, 
Priidu Beier, Taavi Tuulik ja  Ka- 
ja r  Pruul. M eeldivaks üllatuseks 
tõi luuleõhtu ka uue nime — H ar
ry  Liivrand.

E sitatavate luulepalade vahele 
põimusid Peep Raidi klaveriimpro- 
visatsioonid ja  Urmas Nageli. lau 
lud. öhtut juhtis NAK-i esimees 
Imre S iil.

Rektori käskkiri
Rektori käskk irjas pälvisid k iitu

se ÜDNF-i 35. aastapäevale  pühen
datud üliõpilaspäevade korraldam i
se kõrge ideelis-poliitilise ja  o rgan i
satsioonilise taseme eest komsomo
likomitee sekretär Madis Kallion, 
asesekretärid Valev P lato, Ülle 
Lepp ja  Rein Frolov, klubi juh ata ia  
Heino Variku, õppejõud Igor Grä
zin, Rein Toomla ja  Tarmo Kajan- 
di n ing üliõpilased Sulev Rais, 
Toomas Sepp, A ivar Jeret, Andres 
Past, M argus V iira, Ene Tuulmägi, 
Reet Unga, Reet Haas, Erki Be- 
rends, Veiko Paalm a, Meelis M ii
der, Veiko Lõhmus, M argus Han
son, Rein Kinkar, A lar Soots, Ur
mas Soots ja  Indrek Ilomets.

ülikool 350

Kirjastus- 
komisjonis

Ülikooli 350. a a stap äev an i jä ä b  nap ilt 
ü le poolteise a a s ta . V õidakse öe lda, et 
a e g a  ju  veel on. Ometi ei ole enam  
m ahti käed  rüpes o lla , sest a ja r a ta s  
veereb im ekähku.

Kuidas ettevalm istus kulgeb? 
Vastab õppeprorektor VALTER 
HAAMER:

«M id ag i ei tohi kahe s ilm a  vahele  
jä t ta ,  seep ä ra st tegu tseb  ju b a  1980. a a s 
ta v eeb ru ar is t juuöelikom isjon  om a a la 
kom isjo n idega a a s tap äev a  heaks korda
m inekuks. O sa a lakom isjon e töötavad  
tä ie  p in gega , te is te l p in gu tu sed  ku lm i
neeruvad  h iljem .

A lakom isjon id on jao ta tud  jä rg m ise lt : 
ju u b e liü r itu s te  o rgan iseerim in e  (esim ees 
prof. U. P a lm ), ü liõ p ila sü r itu ste  (prof. 
J .  K alits) j a  sportlike ettevõtm iste kor
ra ld am ine (prof. A. V iru ), p ro pagan da 
(dots. M. L au ris tin ), kunst (m uuseum i 
u h a ta ja  Ö. U tter), teadusko nverentside 

(prof. H. M etsa), n ä itu se , k ü la lis te  
vastuvõ tu , m a jan d u s- j a  k irjastu sko m is- 
jon id .»

Teie juhtida on kirjastuskom is- 
jon.

M issugused trükised on p laan is?
«E ttevalm istus on pingeline. Töö 

käib. Sest juba detsembrikuu jook
sul tuleb k irjastustele  kolmeköiteli
sest «Tartu ülikooli a ja loost» kaks 
esimest üle anda. M ahuka teose 
peatoimetaja on prof. Karl S iili
vask, kandvam ad jõud prof. Helmut 
Piirim äe, dotsendid H illar P a la 
mets, A llan Liim, Linda Eringson 
jpt.

Ülikooli ajaloost teevad sam ad 
inimesed ka lühiülevaate. See oleks 
mõeldud laiem ale lugejaskonnale. 
V älja antakse raam at kolmes kee
les. Vene- ja  ingliskeelne ilmub 
juubeliks, eestikeelne veidi hiljem , 
sest 3-köiteline saab nagunii olema.

Kavatsetud on muudki. Jä rg m i
sel kuul on tarv is k irjastusse v iia 
«Tartu ülikooli kom som oliajalugu» 
(koostaja prof. J . K alits). Omapä
raseks kujuneb kindlasti raam at

I«TRU taassünd», kus juttu ülikoo
list 1940. aasta il. V äljaanne s is a l
dab tolleaegsete töötajate m älestusi 
ja  H. Palam etsa ü levaadet tollest 
perioodist. 1981. aasta l ilmub ka 
teos arstiteaduskonnast, m illes tu t
vustatakse lähem alt kateedreid ja  
teaduslikke suundi.

Rektor prof. Arnold Koop k ir ju 
tab brošüüri «Tartu Riiklik Ülikool 
350». Trükitakse viies keeles: eesti, 
vene, inglise, prantsuse ja  saksa. 
See on mõeldud ühelt poolt suve- 
n iirväljaandena oodatavale kü lalis- 
perele, teiselt poolt juubelitutvusta- 
jana UNESCO-le ja  Rahvusvaheli
sele Ülikoolide Assotsiatsioonile, 
kuhu TRU kuulub.»

Kas peale raam atute ilmub muid
ki trükiseid?

«Veel tuleb 1—2 pidupäevatee- 
m alist p lakatit ja  2—3 postkaarti
de komplekti. Dots. Tullio Ilomets 
koostab albumi, mis kajastab  üli- 
Ikooli läbi aegade, eeskätt ag a  täna
päeva. Suurem osa album ist tuleb 
värvitrükis.

L isaks nim etatuile on k irjastuse lt 
«Kunst» oodata kahte väljaannet 
(«Inkunaablid TRU Teaduslikus 
Raam atukogus», «TRÜ kasvandike 
NSVL TA liikmete portreid ja auto
graafe») ja  ülikooli v ä ljaande l 
«TRÜ ajaloo valikb ib liograafia», 
«Tartu ülikooli ajaloo küsimusi nr.
10—12» n ing juubelinäituste k a ta 
loogid.

Käsikirjade koostamine on jõud
nud otsustavasse järku. Järgm ise  
aasta esimese kvartali jooksul pea
vad nad olema kirjastuses.

Asja on mitmel tasand il aru ta
tud. Heaks kiidetud. Kõik oleneb 
nüüd ainult sellest, kuidas käsik ir
jad valm is jõuame.»

ANDRUS NILK
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UTU
KES

VÕITSID
(V t. «TRÜ» nr. 23, 24, 26, 28, 29, 32)

HUMANITAAR-, LOODUS- JA  TÄPPISTEADUSTE 
1980. AASTA ÜLI KOOLI KONKURSI LAUREAADID 

(A lgus eelm ises lehes)

ÕIGUSTEADUSKONNA VÕISTLUSTÖÖD

I a u h i n d

Anne Palusoo (dots. E. Laasik ), Eha Pehk (dots. E. Ploom), Ene P ill 
(asp . H. P isuke), Gaida Prii (dots. E. L aas ik ), Anne Priks (dots. 
E. Sa lu m aa), Helle Põldmaa (prof. V. Kelder), Ülle R aag (dots. 

* E. Laas ik ), Jü ri R aid la (prof. V. Kelder), Enn Ratassepp (dots. I. Or
go ), Aino Reinhold (dots. H. Sepp), Ene Ritson (dots. E. L aasik ), 
Ü llar Roostoja (prof. I. Rebane), S ir je  Rööbing (dots. E. Ploom), 
Katrin Saa r (dots. E. L aas ik ), Tiiu Sahtei (dots. E. Ploom), Juhan 
Salum  (prof. V. Kelder), Linda Schneider (prof. A. U usta l), Heli S is- 
sas (dots. E. Sa lu m aa), Tiiu Šm ider (dots. H. Lindmäe, v.-õp. J . Soo
tak ), Toomas Songi (prof. A. U ustal), Arvo Suuban (dots. H. S aa r
soo), Ülle Tamm (dots. L. S aa rn its ) , Tõnu T asu ja (dots. H. Lind
m äe), Indrek Teder (v.-õp. P. V aru l), Kiira T jukina (dots. A. P a ltser), 
Jaan  Toomepärg (prof. I. Rebane), Taavi Torgo (dots. E. S a lu m aa), 
Aimi Triipan (dots. H. Sepp), Linda-Irene Tutt (dots. I. O rgo), Mih
kel Tuus (dots. J . M äll), Lembitu Vaiknemets (prof. V. Kelder), 
Irene Valtin (dots. I. Sepp), Raivo Vare (v.-õp. H. K ärtner), Triinu 
Vernik (dots. E. Ploom).

II a u h i n d

Raivo Aavisto (dots. P. K ask), Küllike H aavasalu (dots. J . Ado- 
ja a n ) , Heino Junolainen (v.-õp. E. Rahum aa), Ulvi Jõerand (dots. 
H. Lindm äe), M arika Jõesaar (dots. J . A do jaan ), Gunnar Kender 
(dots. A. P a ltse r), Enn Kure (dots. A. P a ltser), Katre Lau (v.-õp. 
E. Rahum aa), Ines Leinjärv (dots. H. Lindm äe), A ivar P ilv (dots. 
J . A do jaan ), Jaan  Pulk (dots. A. P a ltser), Mati Rammul (dots. 
J . A dojaan), Andrus Reidi (prof. I. Rebane), Madis Roossaar (dots. 
H. Saarsoo ), Andres Rüütel (dots. H. Saarsoo ), Ahto Sirendi (dots. 
A. P a ltser), Monika Š legus (dots. H. Saarsoo ), Ragne Tehver (dots. 
H. Saarsoo ), Eve Tiro (dots. J. A dojaan).

NLKP j a  ÜLKNÜ a j a l o o  n i n g  r a h v u s v a h e l i s e  
n o o r s o o l i i k u m i s e  a l a s e d  v õ i s t l u s t ö ö d

I a u h i n d
Ellen Valme (dots. E. K ivim aa), A ivar V alge (dots. J . A nt).

II a u h i n d
Mati Luukas (dots. E. K ivim aa), Ülle Luukas (dots. E. K ivim aa), 

R iina M aastik (dots. S. Lepik), Heli M atlisen ja  Lore Veskimets (dots. 
kt. E. B raun), Ülle Müürsepp (prof. kt. L. R aid ), Aadu Talts (dots. 
J. A nt).

III a u h i n d
Andrus Lauren (prof. J . K alits), T iina Lebbin (prof. kt. L. R aid ), 

R iina M aasing (dots. kt. E. B raun), S ir je  Merilo (dots. E. K ivim aa), 
Andres M esila (dots. V. K alits), Ellen Pihlak (dots. E. K ivim aa), Ka
ja  Pruul (dots. E. K ivim aa), A llan Ratso (v.-õp. I. R a jasa lu ), Toomas 
Sepp (prof. J. K alits), Andres Tõnisson (dots. F. K inkar).

(Järgneb.)

1t J C a i g e s t u g e m  

a n t i ~ v i i n a  

k a l k u

Tundub, et kaine peaga ei ju lg e 
ta  enam m idagi öelda. Vähemalt ei 
saanud ükski argpüksist oponent 
suud lahti ilm a ju lgu s t võtm ata. 
J a  oleks siisk i m idagi mõistlikku 
öeldud, ei — hoopiski labasusi. 
S iin  on mõeldud klubi «Kelluke» 
vastaseid , kes 18. novembril TRÜ 
uues kohvikus toimunud ürituse põ
lastam iseks laua olid reserveerinud 
ja  seal sel a ja l napsi v iskasid , kui 
meie karskus- ja  alkoholism ijuttu 
puhusime.

Küllap on mitmed inimesed k aa 
lunud, kuidas peedipalavikuga to i
me tu lla . «K elluke» ongi klubi, m il
le  liikm eiks võivad saada kõik, kes 
liig joom ise vastu  tahavad v ä lja  a s 
tuda. M õistagi ei ole ega sa a g i ol
la  meie sihiks näiteks p iiritusvein i
de tootmisest kõrvaldam ine jm s. 
Küll ag a  saaksim e se lg itad a  alko
holi kahju likkust. V iinauim a vastu 
tuleb m idagi omalt poolt pakkuda. 
Sellest a lustam egi. Kaugem ees
m ärk on laiem a, linnaorgan isatsi- 
ooni loomine; praegu asutatud 
«Kelluke» on s isu lise lt üliõpilas-

KÜLLI MUNA joonistus

klubi.
Karskusliikumine ei tähenda su 

gug i a inult v iinakatku ravim ist, 
vaid  ka käitum iskultuuri, enese
väärikuse ja  inim likkuse tõstmist 
meis endis. P aljusid  peletab sõna 
karskus. A rvatakse: «M ina sinna 
(klubisse) m inna ei saa , sest ma 
võtan vahetevahel napsi ( ja  su itse
tan ) .»

Joomine on kahjuks juba nii sü 
gava le  juurdunud, et tä iskarsk las- 
test klubi moodustamine ei saav u 
ta v ist m ingit elujõudu. Me taotle 
me küll karskust, oleme selle üle 
uhked, ent ei põlga ära neid, kes 
mõnikord (mõõdukalt!) alkoholi 
küll pruugivad, kuid tahavad siiski 
vankrivedam ises osaleda.

Loodan, et need, kes selle  loo lä 
bi lugesid ja  selle üle järe le  mõt
lesid, astuvad «TRU» toimetuse 
kaudu autoriga kontakti (ka vastu 
väited on ig a ti oodatud).

Kes haarab adrakurgedest, et kün 
da?

ANATOLI JÕGI

K õnelusest: ju  su l s i is  Eesti
m aa l po ieg i enam  m id ag i teha!

Me oleme juba kolm suve tööta
nud Baikatim aal, täpsem ait Hamar- 
Dabani m äestikus, Irkutski obiastis 
ja  b u rjaad i ANSV-s. M inult küsi
takse päris tihti, miks ma lähen 
oma tudengitega sinna, kui orpeti 
on teada, et nad pärast ülikooli lõ
petam ist jäävad  tööle Eestisse? Kui 
on sam uti teada, et mu oma p laan i
line teaduslik uurimistöö on seotud 
E estiga, meie floora ja  vegetatsioo- 
ni uurim ise probleemidega n ing 
keskkonnakaitsega. Kui on tõenäo
ne, et Lääne- ja  Ida-Siberi n ing 
K aug-Ida teaduskeskused on n ii
võrd tugevad, et peaksid ju ise 
oiema voimeased lahendam a oma 
probleeme, va jam ata väikese vaba
r iig i väikese üiikooii abi. Või kui
das?

Vastus on teaduses eneses ja  te
da tegevates inimestes. Seletan.

K uueküm nendate a a s ta te  keskel töö
ta ti ta im esü stem aa tik a  j a  geobotaan ika 
k ateed ris  v ä l ja  su h te lise lt lih tne bio- 
indikatsioonim eetod õhu sa a s ta tu s e  a s t
me m ääram iseks . See m eetod põhineb 
a la m a ie  ta im ede ühe rühm a, sam blike 
erakordse l om adusel re ag ee r id a  v ä g a  
e r in eva lt (m itm ekesise lt) õnu s a a s ta tu 
se le , er iti SO2 s isa ld u se le . S e lle s  üsna 
su u res  o rgan ism id e  rühm as (m aa ilm as 
ü le  20 000 l i ig i ,  Noukogude L iidus lig i 
400J, E estis ü le 700) on liik e  a .a te s  kol
ge  tun d likem atest kuni ä ä rm is e lt  v a s tu 
p id ava ten i, m is on ‘ võ im elised  e lam a 
is e g t  su urlinn atin gäm ustes . Tundes nen
de ta im ede ökoloogia, eri liik id e  «v a s 
tu s t»  in im ese poolt m uudetud v ä l is 
keskkonna tin g im u ste le , võib k iire s ti, 
o d av a lt (po le v a ja  k a lle id  in strum ente) 
j a  su h te lise lt täp se lt h in nata  õhukesk- 
konna se isun d it j a  se lle s  to im uvaid  
pro tsesse (saa stu m isp ro tsess i a lg u s , 
k iiru s , ta s e  jm .) . S e lle s  m õttes on 
samblikud/ n ing te ised  b io ind ikatsioon is 
raken d atav ad  o rgan ism id  prognosistid  
(s a k s la se d  ü tlevad  nende kohta Zei-  
g e p f l a n z e n ,  in g la sed  U tm a s  p l a n t s  jn e .) .

I Kuid kõ ige se ile  in im esele  n ii k asu lik u  
_  om aduse ju u re s  on neil k a  üks (m eie, 
in im este jao k s ) « s e g a v »  om adus — re a 
geer id a  sa a s te a in e te le  e r in ev a lt  o lene
v a lt  ü ld is te s t keskkonn ating im ustest 
(õhu n iisku s, tem peratuurid  jm .). S e l
lis te  fak tid e ilm n em isega  pandi k irfe l- 
d a tav  meetod k ah tlu se  a l la  — L ääne
m ere ä ä re s  voib ju  m ing i liik  tõesti o l
la  S 0 2 suh tes tundHk. kuid K asah sta
n is m itte ; k u id as s iis  võib se ll is t  mee-

TRÜ nõukogu 31. oktoobri koos
olekul oli SIK-ga (siseinspektsioo- 
ni komisjon) seotud üks päeva
korrapunkte. 1974. aasta l moodus
tati spetsia listide ettevalm istam ise 
kontrolli organisatsioonilis-m etoo- 
diline komisjon, mis hiljem muude
ti suupärasem aks — TRÜ siseins- 
pektsiooni komisjoniks. P raegu töö
tab SIK 9-liikm elisena (esimees, 
aseesimees, sekretär ja  6 liige t a l l 
üksustest).

SIK-i esmane ülesanne on kont
rollida spetsia listi kvaliteedi kujun
dam ist, s. o. õppe- n ing kasvatus
tööd.

Igal aasta l korraldam e seminar- 
nõupidam isi kateedrijuhataja ile  ja  
dekaanidele. Oleme la ia li saatnud 
p raktilisi juhiseid ja  dokumentat- 
sioonivorme. Meie arvates on üle- 
liidu listes eeskirjades m õningat pa- 
beria last ülepakkum ist, mida oleme 
püüdnud hoida m õistlikul tasem el. 
V iie aasta  jooksul oleme kontro lli
nud kümmet allasu tust (eeskätt 
teaduskondi, ka m õningaid kateed
reid).

Erialase ettevalm istuse poolest 
tõstame esikohale õppetöö ja  üliõpi
laste teadm istasem e uurim ist põhi- 
aineis. Kogemus näitab, et just põ
hiainete omandamise tase m äärab 
suuresti tulemused ka eriainetes ja  
spetsia listi tasem es üldse. T ing li
kuks n ä ita jak s peame seejuures õp- 
peedukust, m ille tõlgendam isel on 
v a ja  a la t i s ilm as pidada ka p a lju 
de m ürafaktorite võimalikku toimet. 
Sellisteks m ürafaktoriteks on v a a 
deldavas õppeaines tehtava tööga 
otseselt m itteseostuvad asjao lud, 
m uuseas ka üliõpilaskontingendi 
etteantud võimekus ja  m oraalitase, 
vaadeldava kursuse kõigi õppejõu
dude nõuete ühtlus jm.

Eksamisessioonide edukus sõltub 
suurel m ääral arvestuste vastuvõtu 
senisest paremas korraldam ises, 
eriti teoreetilistes ainetes (vt. õppe
prorektor prof. U. Palm i artik lit 
TRÜ ajalehes nr. 30, 24. okt. 1980). 
S ag e li tekivad arvestusvõlad. See
tõttu on va ja  ergutada üliõpilaste 
jär jek in d la t tööd arvestusainetes 
kogu semestri kestel, õppejõudude 
poolel a g a  selle töö järjek ind la t ja

TRÜ 
ja Baikal

todit u sa ld ad a ?  E sitati is e g i teooria , e t 
sam b likud  ei re ag ee r i õhu sa a s te a in e te 
le , v a id  in d u str ia lise e r im iseg a  k aasn e 
v a le  õhukeskkonna «k u iv en em ise le » . 
N iisuguse situ ats io o n i teke tead u ses  
nõuab k o n t r o l l i ,  võ rd lu st, m ass- 
m a te r ja le .

Nüüd ma tuletan meelde, _et ta i
m esüstem aatika ja  geobotaanika 
kateedris väljatöötatud õhu saa s 
tatuse astm e m ääram ise lihheno- 
indikatsiooniline meetod põhineb 
peamiselt Eestis kogutud m aterja
lil (analüüsidel, k irje lduste l). Ja  
loomulikult tekkis kahtlus — kas 
siin väljatöötatud meetod «töötab» 
ka m ujal, teistes tingim ustes, n ä i
teks Siberis. Seetõttu haarasim e 
kinni võim alusest uurida sealse 
paberi- ja  tselluloosikombinaadi 
mõju üm britsevatele Hamar-Daba- 
ni mäestiku ökosüsteemidele, ra 
kendades meil väljatöötatud uuri
mismetoodikat.

Oleme kogunud suure teadusliku 
m aterja li (tuhanded herbaareksemp- 
larid , sa jad  an a lüüsia lad ), v ist suu
rima, mis selle probleemi lahenda
miseks on kunagi kogutud. Kogu 
selle m aterja li töötlus seisab veel 
ees. Kuid üks on meile juba prae
gu selge — meetod töötab. Ning 
kuigi meil on raskusi mõne mõis
tatusliku lt «jonnaka» liig i ökoloo
g ia  seletam isel, on kindel, et 80— 
85% indikaatorliik idest on «kuule
kad», võime nende levikupildi se l
g itam ise alusel o tsustada selle üle, 
kuidas üks h iig laslik  kombinaat 
kahjustab loodust — m ägim etsi, a l
piinseid niitusid jm.

Meie töö tulemusena valm ib bio- 
indikatsiooniline kaart (umbes 
Saarem aa suuruse territoorium i 
kohta), m illel näidatakse nn. iso-

toksilised tsoonid n ing saasta tu se  
u latus uurim isalal. Selle alusel te
hakse järeldused teatud keskkonna
kaitse liste  abinõude rakendam iseks.
Se llega  justnagu  meie missioon lõ
peb. Kas ikka nii? Se llest tõöst võ
tab osa hiljuti loodud ökosüsteemi
de antropogeense dünaam ika uuri
misrühm (ju h a ta ja  A. Roosma, 
nooremteadur T. R andlane). See 
ökoloogia ja  keskkonnakaitse tea- 
dusrakuke peab aasta tega  kujune
ma ülikooli vastavasuunaliste  uuri
mistööde tsentriks.

On ilmne, et nii vastutusrikka 
ülesande lahendamine nagu Baika-
li-äärsete maismaaökosüsteemide 
seisundi hindamine mõjub stim ulee
r iva lt ülikooli selle uue a llasu tuse 
arengule. Võib-olla veelgi olulisem 
on, et sellest uurim istööst võtavad 
osa üliõpilased. Andi Pärn, Krist
jan  Zobel, Rene Levoll, S ir je  Ka- 
la tš jan , Kersti Loolaid, M arica-M a- 
ris M iggur ja  M aris Laja kujune
vad selles töös ökoloogideks, kelle
le võib usaldada kõige vastu tusrik
kam aid ülesandeid keskkonnakait
ses, meie a ja  suurtöös. Olen selles 
veendunüd.

Selle artik li autorit kui k irje ld a
tava uurimistöö juhendajat rõõ
mustab aga  veel üks asjao lu . Ü li
koolis väljatöötatud bioindikatsioo- 
n ilist meetodit rakendatakse v ii
m astel aastate l mitmel pool Nõuko
gude Liidus ja  ka ra ja  tag a  (Hol
landis, Kanadas, Prantsusm aal 
jm .). Nüüd, tänu tööle B aikali ä ä 
res, võime kindlam alt ja  põhjenda
tum alt soovitada oma metoodikat 
ja  vaateid .

Ning lõpuks — ig a le  meist on 
auasi osa.leda se llises grandioosses 
ürituses nagu Siberi loodusrikkus- 
te kasutuselevõtt ja  kaitse. Tartu 
Riiklik Ülikool annab sellesse ka 
oma väikese panuse. Järg id es suuri 
traditsioone möödunud sa jand ist ja  
rakendades oma kaasaegseid  või
m alusi.

HANS TRASS, 
taim esüstem aatika ja geobotaanika 

kateedri juh ata ja

SIK. 
Põhisuunad 

ja -ülesanded
pidevat kontrollim ist (=  arvesse 
võtmist, mida ju arvestus õigupoo
lest tähendabki), eesm ärg iga töö 
ära arvestada jooksva kontrolli 
alusel. M uidugi ei v ä ’ista see võim a
likku lõppvestlust või tegelike ü les
annete täitm ise sum m aarset kont
rolli semestri lõpul, kuid ei saa õi
geks pidada varjatud  eksam ite kor
raldam ist arvestusainetes enne ek
sam isessiooni. Erandiks on need 
üliõpilased, kes nõuetest ei ole k in
ni pidanud ega jä rjek ind la lt tööta
nud, loenguist osa võtnud jne. Nen
delt tuleb arvestuse a ja l nõuda kur
suse tundmist tä ies u latuses. Arves- 
tusvõlgadega tudengid võivad de
kanaadid eksameile lubada aga  a i
nult erandjuhtudel. Arvestusprot- 
sessi jao tam ist kogu sem estrile hak
kab SIK rektoraadi korraldusel 
edaspidi erilise lt kontrollima.

K ontro lltegevuse puhul on kõi
g il tasandeil (kateeder, teaduskond, 
SIK) ting im ata v a ja  tulemused 
avaliku lt läbi arutada. SIK hakkab 
edaspidi oma kontrollitulem usi v a l
gustam a ka ajalehes. Eesm ärgiks ei 
ole patuste püüdmine, vaid v ig a 
dest õppimine. Kõik me õpime nen
dest, tark  inimene seejuures pea
m iselt teiste v igadest — seetõttu 
tulebki kontrollil täheldatud väär- 
momente avaliku lt analüüsida. 
Seda ei tule teha ag a  õppejõudude 
nahutam iseks, vaid ikka positiivse 
kogemuse omandamiseks. Erandiks 
on hoolimatus ja  distsip lineerim a
tus.

Kontroll peab olema plaanikoha
ne ja  m itte liig a  sage  (see häiriks 
norm aalset tööd, looks psüühilisi 
p ingeid ). Sagedasem  kontroll (m i
tu korda viie aasta  jooksul) tuleb 
arvesse eris ignaalide  või eriolukor
dade puhul. 1981. aasta  süg isse 

m estrist rakendame uued v iisa a s ta 
ku ja  aastap laan i kontrollialased 
vormid kõigil tasandeil. Need v ii
vad miinimumini paberliku vorm is
tuse (ei nõua enam muid dokumen
te). Ü ldreeglina kontrollitakse 
kompleksselt õ p p e a i n e t  (loen
gud, praktikumid, õppe- ja  menet
luspraktika), hõlmates kõiki ühe a i
nega seotud õppejõude. Sellest on 
rääg itud  ja  juhendeid saadetud ka 
seni, kuid tegelikud allüksuste p laa 
nid on ikka veel v äga  sage li üles 
ehitatud lih tsa lt kateedri õppejõu
dude nimiloendi alusel, näidates iga 
nime juures 2 . . .  4 kuu latavat loen- 
gutundi vms. Selline sporaadilisus 
ei võim alda m uidugi m ingit ü le
vaadet õppe- ja  õpitöö, sam uti ü li
õpilaste teadm iste tasem est. Edas
pidi tuleb kateedrite kontrollplaani- 
desse k irja  panna ka üliõpilaste 
teadm istasem e kontroll põhiaines, 
seejuures m itte vastava  aine õpeta
mise a ja l, vaid teatav  aeg  (näiteks 
pool aa s ta t või aasta ) pärast aine 
õpetamise lõpetamist ja  eksam it.

V aatam ata avaHkele kontrolli- 
plaanidele, tuleb kõigist aktsiooni
dest asjao sa liste le  varaku lt ette 
teatada, märkides sedagi, mida just 
kontrollitakse.

Nn. tööprogrammid (=  ü leliidu
lised programmid meie eripära a r
vestavate m odifikatsioonidega ja  
kohapealsed eriainete programmid 
(kõik koos peatükkide m ahunäita- 
ja te g a ))  on obligatoorsed doku
mendid. Tuleb jä lg id a , et ei tööta
taks vananenud programmi alusel. 
Näidatud peab olema ka mõistlikku
se piiresse jä äv  läbitöötam iseks et
tenähtud õppekirjandus.

Mööda ei pääse mõnest m ärku
sest õppetöö planeerim isel.

Ei ole vahest v a ja  hakata põhjen
dama mainitud dokumentide v a ja 
likkust. Kuid ig a  hea a s ja  võib ü le
m äärasusega muuta iseenda v a s 
tandiks. Näiteks meie arvates peab 
õppeprogramm olema teenä ita ja , 
põhitegevuse organ iseerija , jä tm a 
a la t i võim aluse asjakohasteks nihe
teks, õppejõu isikupära ja  iseg i 
teatava improvisatsiooni avaldum i- 
seks.

Dotsent VELLO TOHVER

99

а

t a e v a a v a r  u s t e s
Hiljuti «V anemuises»  la va l e  

j õ u d n u d  rock o op e r i s t  rä ä g i tak se  p ä 
r is  pa l ju  ja  m itu t  m ood i .  I g a  a r v a 
m u s  tekitab hu v i  — nei s ,  kes p o l e  
s e d a  v e e l  näinud, ja  neiski, kel 
e t e n d u s  nähtud. Veel rää g i tak se ,  e t  
om a  s i lm  OLEVAT k u n i n g a s . , .

K un in ga  suhu  o sa t i  Rahulo lu  
Rannas ( ja  — ka tea t r i sa a l i s )  t õ e s 
ti vaadata . P rohv e t l ikud  s õ n a d  o l id  
t e inud  t em a s t  s e l l e  maa t õ e l i s e  
P roh v e t i  om a  ra h va  ra hu lo l e v a  
heakskiiduümina saa te l .  P roh v e t ,  
t em a  m ur e tu  ra h va s  ja  kaunitarist 
tü tar  Mutik on  kui süm bo l  in im lo o 
m u s e  s e l l e l e  o sa l e ,  m is  p iirdub e lu 
m u d e l i g a :  süüa , m a ga d a  ja  s u g u  
teha. Vastandina i lmub Id ea a ln o o r -  
m e e s  — in im e s e  t e in e ,  sü d an tva lu -  
tav  ja  v õ i i l e v  p oo lu s .  Omal m aa l

kam m its enud  a h i s ta tu s e  tu n n e  on  
t o on u d  N oo rm eh e  P õh jan e i t s i  kut
s e l  e n e s e l e i d m i s e  o t s i n g u t e l e  Rahul
o lu  Randa. ( S e l l in e  om a l t  m aa lt  
lahkum ise  p õ h ju s  jääb  si iski v e id i  
arusaamatuks. J u s t  si is ,  kui Rahul
o lu  Ranna p a h e l i s u s e  v a l g u s e s  s ü n 
n iva d  N oo rm eh e  u n i s tu s ed  v a ba s t  
ja  t e r v e s t  i s ik su ses t ,  s a m a s tu va d  
n e e d  m ä l e s t u s t e g a  m aha jä e tu d -hü l- 
j a tu d  kodust .)  Uus m aa  e i  v a s t a  
N oorm eh e  e t t eku ju tu s t e l e .  Ta le iab  

( J ä r g  3. lk.)



Tundkem oma ülikoolilinna

Ei ole kahtlust selles, et ig a le  
kõrgkooli lõpetanule jä tavad  üli- 
õp ilasaastad  erilise jä lje . Sellest su 
genevad tunded ja  m älestused kan
duvad loomulikult üle ka õp iaasta
te laiem ale keskkonnale — oma ü li
koolilinnale. Eks erilist uhkust T ar
tus õppinud ja  õppivale tudengile 
lisa  seegi, et tegem ist on linnaga, 
m illel se lja tag a  vähem alt tuhande
aastane a ja lugu . Kuidas on lugu ' 
ag a  Tartu mineviku tundm isega? 
H iljuti ilmunud raam at Tartu a ja 

loost müüdi k iiresti läbi ja  vaevalt 
võivad paljud üliõpilased end selle 
õnnelikuks omanikuks lugeda.

H uvitava ja  kü lla ltk i rikkaliku 
ü levaate meie linna ajaloost annab 
Tartu Linnamuuseum. Nii kumma
line kui see ka ei ole, ag a  nii muu
seum itöötajate kui ülikoolirahvaga 
vesteldes selgub, et kü lasta ja te  
seas on ülikooli inimesi v äga  vähe, 
et paljud ei tea iseg i muuseumi 
asukohta. Muuseumi eksponaatide 
hu lgas on aga  peale muu ka m it
meid ja  huvitavaid ülikooli a ja 
loosse puutuvaid m aterjale. Muide, 
kui prantsuse a jak irjan ik  Jean  
C athala, kes sõ ja eel töötas 12 a a s 
tat Eestis, 1955. aasta l taas  Tartut 
kü lastas, siis kahetses ta üht asja . 
Nimelt ei olnud ülikooli peahoones 
enam vastu võtmas am etiriietuses 
šveitserit, kõigi üliõp ilaste head 
tuttavat. Olgu m ärgitud, et L inna
muuseumi v itriin is võib näha veel
gi- uhkemat Tartu ülikooli ukse-

Vabu kohti ei ole
Kus? INTERKLUBIS. Nii selgus 

ju tuajam isest klubi presidendi, õi
gusteaduskonna IV kursuse üliõpi
lase VALDO RANDPEREGA. Prae
gu kuulub sellesse lig i 40 tudengit. 
Kaks tä it töökuud on se lja tag a . 
Mis on sellesse mahtunud?

«Kõigepealt tuli uued inimesed 
paika panna. Eelmine president Airi 
Põder ja  mitu teist ametimeest lõ
petasid kevadel ülikooli. O rgan isat
sioonilise töö viitsepresident on 
Kersti Vaher (õigus IV k .), sam a 
kultuuritöö a la l Rein Kinkar (m aj.
IV k .). Giidide kuraatoriks valisim e 
Ilona M ägi (ingl. IV k .). Veel te
gutsevad 3-liikmelised sektorid. See 
on tõesti päris uus koosseis, mõned 
on klubis koguni esimest aastat. 
Eks me õpi. M idagi tegem ata na
gunii a s ja  selgeks ei saa.

J a  nüüd tehtust. Oktoobris tu t
vustasid  Vietnami ja  selle rahvast 
dots. Lembit Raid ja  arstiteadus
konna üliõpilane Riivo Kotkas. Sel 
kuul kohtusime teadusraam atuko
gu direktori Laine Peebuga. Tema 
võrdles Ameerika ja  Euroopa rah 
vaste psühholoogiat, tavasid .»

On need õhtud tavalise  klubiõh- 
tu vormis?

«Oleme ju klubi. See nähtub n i
me teisest poolest. Esimesest poo
lest peaks selge olema, et tegeleme 
teiste rahvaste tutvustam isega. V ii
se selleks on a la ti mitmeid. Meie 
suur soov on, et õhtu ei oleks tav a 
line kuulamine. Seda võiks e lavda
da diskussioonidega, kasvõi nii n a
gu RSR teeb väikeses ja  suures 
r ing is .»

Te ei pea ju m itte a inult klubiõh
tuid?

«M uidugi mitte. Ülikoolis käib 
v äga  palju kü la lis i. Tavakohaselt 
oleme giide ette valm istanud. Oma 
linna ja  õppeasutust peame oska
ma tutvustada. Et klubi tegutseb 
komsomolikomitee juures, tuleb 
meil osa võtta teistegi ürituste et
tevalm istam isest. U .iõpilaspäevade 
a ja l oli meie organiseerida poliiti
liste laulude õhtu, meie käsi oli 
m ängus ka Urmas Alenderi esine
mise korraldam isel. Nädal aega oli 
meil kü las un garlaste  de legats i
oon.»

Interklubi sidemetest kõneldes 
m ainitakse ikka mõnekümnelist a r
vu.

«Ütleme siis 39. Nimelt oleme 
kirjavahetuses 39 Liidu kõrgkooli
ga , sotsialism im aadest on pideva
mad sidemed olnud Veszpremi, 
Debreceni ja  Krakovi kõrgkoolide
ga. K irjades palutakse saa ta  eesti 
keele õpikuid, huvitutakse meie ü ri
tustest (eriline huvi näib olevat es
m akursuslaste õhtute Vastu), kutsu
takse külla ja  tahetakse meid v aa 
tam a tu lla . Tšernovtsõ ülikoolist 
tulid sel nädalal interklubide kok
kutulekult tag a s i M ati Luukas, Ü l
le Kärp ja  Peeter Saarep .»

Hiljuti Tallinnas toimunud noor- 
soo-organisatsioonide pleenumil 
m ärgiti ä ra  TPI, TRÜ ja  EPA in
terklubide head tööd. Pleenumilt 
tulid tag as i k indlasti mõne uue 
mõttega.

«Tahame šefluse a lla  võtta ühe 
Tartu keskkooli rahvaste sõpruse

hoidja mundrit ühes soliidse ameti- 
sau aga , mis pärineb möödunud s a 
jand ist. Kui hea tuttav too sauaga 
mees ü liõpilastele oli, seda nüüd ei 
tea.

Tartu revolutsioonilisele m inevi
kule, sam uti lah ingutele Tartu pä
rast 1941. ja  1944. aasta l on pü
hendatud omaette osakonnad, m il
lega tutvumine peaks pakkuma eri
list huvi.

V äga otstarbekas oleks, et kur
suste- ja  rühm ajuhendajad soovi
taksid oma üliõpilaste kursuse- või 
rühm aürituste tööplaani sisse võtta 
ka ekskursiooni Tartu Linnamuu
seumi. A ga erksam ad ärgu jäägu  
seda ootama, vaid mingu ise, kas 
või puhkepäeval, Oru 2 asuvasse 
hoonesse, m ille vastas asub ka uus, 
Tartu a ja looga seotud monument.

Dotsent 
EUGEN TALLMEISTER

klubi. See on ka üks ülikooli tu t
vustam ise võim alus keskkooliõpiias- 
tele. Pleenumil oli kõne all sam uti 
internatsionaalse kasvatustöö ja 
noorsooliikumise valgustam ine 
kõrgkooli lehtedes. - Arvan, et ei 
m aksaks hakata avaldam a pikki 
tõlkeartikleid. Vahetuma m ulje 
saaks teistes riikides käinu pilgu 
läbi. A eg-a ja lt on meie õppejõud 
ikka tutvustanud teiste m aade ü li
õpilaselu. Seda teemat võiks roh
kem gi o lla .»

Ülikoolis õpib üle 25 eri rahvu
sest üliõpilase.

« Ig a l aasta l on interklubi minu 
teada püüdnud korraldada osa ü ri
tusi koos teiste rahvuste esinda ja
tega . Võib-olla oleks mõttekas neil 
koguni m ingi oma klubi asutada. 
Tegutsem islusti näib v iim asel a ja l 
olevat. Vene osakonnad on koguni 
oma teatritrupi moodustanud.»

Mida interklubi juhina tahaksid 
kõigile ü liõp ilastele öelda?

«Kui m ärkate meie kuulutusi 
(peatselt saam e endale a la lise  p la
kati) ja  huvitute üritusest, ärge 
jätke tulem ata. Ei ole enam vabu 
kohti, et saada tänavu meie a la li
seks liikmeks, küll aga  võib osale
da muudel üritustel. Rohkem osale
ja id  oleks võinud olla näiteks koh
tumisel Laine Peebuga. See oli ig a 
tahes väga  huvitav õhtu.»

Ja  m illega teie rahvas just neil 
päevil tegeleb?

«Reedel, see on siis lehe ilmumi
se päeval tuleb esinema Eino B as
kin. Detsembris läheme TPI-sse 
meie vabariig i interklubide kokku
tulekule. Tahame sisse seada ka 
pressisekretäri ameti.»

VARJE SOOTAK

Õpetajate ettevalmistamine
[ülikoolis XIX—XX saj.

olnust о olnust

Keskõppeasutuste õpetajate ette
valm istam ine ülikoolide juures XIX 
sa jan d i I poolel oli ette nähtud ü li
koolide seadustega, õp eta ja te  koo
litam iseks Tartu õpperingkonna 
kreiskoolidele ja  güm naasium idele 
nähti 1803. aasta  seaduses ette 
õ p e ta ja te  Instituut, õppeaeg oli
2 aasta t, vastu  võeti a lgu l 10 in i
mest. A lustati „ü ldpedagoogilise et
tevalm istusega, a lles viim asel pool
aasta l anti Tartu koolides vastava 
erialaprofessori juhendam isel tun
de.

õp eta ja te  Instituuti juhtisid  kolm

professorit (M orgenstern, Jäsche, 
Pöschm ann), kes pidid vastuvõtul 
eelkatseid korraldam a, töötama 
v ä lja  õppeplaani ja  pidama loen
guid. Kogu õppetöö instituudis oli 
suunatud sellele, et ette va lm ista
da tublisid , ka praktiliselt haritud 
õpetajaid . Instituudi lõpetanud 

-töötasid noorem- või vanem õpetaja
tena Tartu õpperingkonnas, stipen
diaadid olid kohustatud töötama 
vähem alt 6 aastat, õpeta ja te  Insti
tuudi lõpetas lig i 70 kasvandikku.

1820. aasta  seadusega reorgan i
seeriti õpeta ja te  Instituut peda- 
googilis-filo loogiliseks sem inariks, 
m illes õppetöö oli tugeva filoloogi
lise ka llakuga , õppeaeg oli sam uti

2, erandjuhul ka 3 aasta t n ing ko
hustuslik töö õpetajana Tartu õp
peringkonnas v ä ltas  6 aastat.

Sem inaris tegelesid õppetööga 
põhiliselt professorid, näit. M orgen
stern (1803—36), Jäsche (1803— 
38) jt.

õppetöö filoloogilist suunda ta 
heti muuta m atem aatika õpetamise 
metoodika (koos praktiliste harju 
tustega) sissetoom isega 1841. a a s 
tal. Seda õpetas prof. C. E. Senff, 
kuid am etliku uue õppeplaani s isse
viim ine suurema m atem aatika osa
kaa luga  ei õnnestunud, sest sem i
nar suleti 1855, olles andnud 117 
lõpetajat. HELGI MUONI

(Järgneb)

9? ^ P õ f ija n e it s is t “ .. .
(A lgus 2. lk.) 

eest jahmatamapanevalt palju nõ
medat ja tühist. Muidugi ei meeldi 
see Prohvetile ( võib-olla ka rahva
le), Noormehe suhtes võetakse tar
vitusele abinõud.

Niisugune probleemiasetus, olgu 
see siis võitlus erinevate ühiskonna
kordade, mõtlemisviiside või ees
märkide vahel, tundus olevat õige, 
aktuaalne. Ometi näis lahendus 
liiga resoluutne, mustvalgele skee
mile taandatuna. Ei usu, et kaheks 
pooluseks käristatud inimest poleks 
võimalik ettevaatlikult ja oskusli
kult ühendada. Pigem oleks see 
lootus, kindlam, kui Noormehe abi
tud tulevikunägemused finaalis.

Kummaline, et sellel maal ühtegi 
murelikku ei leidunud. Oli siis Ra
hulolu Ranna rahvas arg ja pime

n in g  m i t t e  e i  m ä n g in u d  v a gu ra t  
ta l lekarja, va id  ka o l i  s e d a ?  K e e g i  
e i  hakanud kahtlema P ro h v e t i  s õ 
nad em u l ina s ,  m is  m õ t t e tu t  e lu  
vää r tu s ta da  püüdis . Id eaa ln oo r -  
m ee s ,  v a es ek e ,  j o ok s is  p e a g a  va s tu  
m õis tm a tu s em üü r i .  P õh ja n e i t s i g i  
jä i  t em a  kõrval va id  h ea sü dam li 
kuks lohuta jaks. Kurb.

R. Kangro ja A. Valkoneni muu
sikaga anti fantastiline võimalus 
<rVanemuise» orkestrile ja ansamb
lile «Fix». Sellisest küllalt ebaha
rilikuna näivast koostõõvõimalu- 
sest kasvas välja ka üllatav tule
mus. Seda lõhkus aga ooperikoor, 
kes (kui üks muusika interpreteeri- 
jaist) tundus rohkem eraldivõeta- 
vana kui osana tervikust. Koori- 
liikmete kohmetu ja puine liikumine 
ei õigustanud tegelaste käitumist, 
vaid rikkus üldmuljet veelgi. Voka
listide kammitsetust ei korvanud ka 
balletitrupi liikuvus, pigem muutis 
etenduse dünaamiliselt väga eba

ühtlaseks.
S. Vrait astus Prohveti tütre 

Mutikuna estraadilavalt veidi teist
sugusele lavale ja pakkus üsna 
omapärase elamuse. Julgen tema 
osalahendusega mitte nõustuda. 
Juba Mutiku ilmumine I vaatuse al
guses oli rõhutatult demonstratiiv
ne. Enam üllatavaks kujunes tema 
triumf. Noormehe üle. Stseeni la
hendamist nõudvate võimete ja või
maluste vahekord polnud tasakaa
lus. Oleks võinud leida teistsugust 
näitleja isikupära ärakasutamist ja 
muid vahendeid ürgnaiseliku, voodit 
ihkava Mutiku seksikuse kujutami
seks. See lahendus näis groteskina, 
veidi mõttetuna, mitte oma eesmär
gile jõudvana.

Küllap on see etendusele mingit- 
moodi tunnustuseks, et temast nii 
palju kõneldakse. Ent siiski: kas 
Põhjatäht vilgub ikka õiges kõrgu
ses?

MARGOT VISNAP

Taidluskonkurss läbi
E sm aku rsuslaste  seekordne konkurss on jä l le  peetud, žü r ii o tsuse te inud . MÖ5-» 

dunuds& gisene konkruss v a llan d a s  a ja le h e s  erisuguste; a rvam u ste  la v iin i. Nüüd
ki näib  o levat neid  m itm esuguse id . A lipool le iab  lu g e ja  p ea le  žü r ii o tsu se ka 
žü r iis  o salenud  U kursu se  a ja k ir ja n d u sü liõ p ila se  M. S isa sk i arvam used . Hin
nangu  tu d e n g ita id lu se  kohta tõi sam uti a ja loo teaduskon na 1 k u rsu se  ü liõ p ilan e  
M. K ruus. Kus on kriteerium , õ igem in i p ro fess io naa lsu se k riteerium , m ille g a  
tu d e n g ita id 'u s t  m õõta? M is m ahub tu d en g ita id lu se  m õ istesse? S am asugu sed  ja  
te isedk i probleem id p ü stita s  a ja k ir i «K u ltuur j a  E lu» om a v iim ases  num bris» 
V aielgem , kõnelgem  se lg ek s .

KEEMIKUD TAIDLESID END VÕITJAKS

Näitlemisoskuselt olid teistest üle keemikud. P ildil Hamlet ja  Ophelia.
EVALD VELDEMANNI foto

Pühapäeval se lg itas esm akursuslaste ta id lusü levaatuse žürii (klubi 
kunstiline juht Anne-Liis Moss, parteikomitee esindaja dots. Leo-Peeter 
Kullus, ametiühingukomitee esimees Helve Kabur, ametiühingukomitee 
kultuurikomisjoni esimees Olev Saks, komsomolikomitee sekretär M a
dis Kallion ja  asesekretär Valev P lato, klubi näitering i juhendajad 
Reet London ja  Liina Hermaküla, üliõpilased M aire Aunaste n ing 
M arianne S isask) v ä lja  parim ad taid luskavad. Kuus parim at kava on:

I koht keemiaosakonna 6 ta id le ja le  näidendi «Igavesti arutlev» eest;
II koht luulekava (Tagore «Aednik») eest anti vene filoloogidele;

III koht žurnalistidele «Juurte  otsimise loo» eest;
IV koht ing lise  filoloogidele Olli «Juu lia  palkonil» eest;
V kohta jagas id  stomatoloogid (kava seatud A. Valtoni «K ollas

teks laikudeks laguneb» jä rg i)  ja  bioloogid («Päästke meie kõrvad e. 
ühe koosoleku protokoll»),

Teaduskondade ja  osakondade p ingerida nägi v ä lja  järgm ise lt:
I—II filo loogiat, ja  keemiaosakond; III — bioloogia-geograafiat.;

IV — arstit.; V—IX — m atem aatika-, kehakultuuri-, õigus- ja  m ajan 
dusteaduskond, füüsikaosakond.

Igas programmis oli mõni eriti vä ljapaistev  ta id le ja . Zürii poolt 
väärivad  m ärkim ist illusionist Tarmo Tamm (geo loog), k itarrist Ivar 
Kask (a rs t ) , duett Helje Kippus ja  Tarmo Amer (m ajanduskübernee- 
tikud), kaks võim lejannat (kehakultuurlaste stsenaarium i puudulikkuse 
tõttu ei tea me nim esid), pastor Taivo P illi ( in g lise  f il.) , kašelott 
Heikki Kärm (bio loog), Hamlet Kersti Varblane (keem ik). Parimad 
luulelugejad olid ju rist Peep Puis, m atem aatik Ahti Puudersell n ing 
vene filoloogid M aire Lillemets ja  Roman M uljar.

Suur tänu kõigile osavõtjaile, kel polnud kahju aega taid lusele ku
lutada!

Zürii

TAIDLUS KELLELE?
Avalikkuse ette astutakse tava lise lt ikka siis , kui on, mida ütelda. 

Tänavusel esm akursuslaste taid luskonkursil jä i tükati m ulje, ET kui 
m idagi tarka taheti öelda, siis ei juletud usaldada iseennast. OMA sõ
nu. Mõtteid vahendati enam asti luule kaudu. Põhimõtteliselt pole ma 
lüürika vaenlane, aga  küll teeb küllale liiga . Ootasin ootamatut: põne
vat vaatenurka, terast mõtet, värsket ütlem ist. Kuus tundi (just nõnda 
palju  võttis 14 kava läb ivaatam ine aega ).

Värsse esitati nagu a la ti — palju  kauneid sõnu, ag a  ometi m itte 
seda õiget. Imelik, kui sarnased teemad moodustasid enamiku kavade 
peatelje: MAA, JUURED, ARMASTUS. Otsime juuri kodust ja  kau
gem alt. Mõni leiab, mõni mitte. Mõni püüab ignoreerida. (Mõtted žur- 
naliste vaadates.) Vene filoloogid M aire Lillemets, Roman M uljar, 
Toivo Treima kõnelesid loo lih tsast keerulisest arm astusest. Sõna ja  
muusika helises ühtse akordina. Eesti filoloogid esitasid  «kimbukese 
arm astuse, töö ja  tööarm astuse» luuletusi. M iks ka m itte lugeda noid 
50-ndate aastate  üheülbalisi värsse just nõnda — pseudopaatosega?

Igal a ja l on omad lemmikteemad, õ igem in i AEG esitab oma nõude, 
mis on tähenduslik ja  mis mitte. Lausa a ja le  ja lg u jä äv a t  seekord v ist 
polnudki. Küll ag a  ta id lu st üleüldse, ilm a kindla publikuta. Vaid ke
hakultuur tuli v ä lja  keskkoolipärase m ida-teha-isetegevuse-ülevaatuse* 
ni-on-ainult-mõni-tund kavaga. M õistmatu, m illeks oli v a ja  nõnda la ia 
ulatuslikku (loe: žanrirohket) sissejuhatust võim lejaile-d iskotantsijai- 
le? Mõttetult raisatud teg ija te  ja  v aa ta ja te  a e g . . .

Füüsikute raadiom äng tu letas meelde pioneeri- ja  EÕM-i aegu. R a
hule võis jääd a  mõne momendiga, näiteks saadete «Soovid, soovid» ja  
«Väliskom m entaar» p ilaga .

Teatritükkidest sädeles keemiaosakonna instseneering «Igavesti aru t
lev», mille peategelane Hamlet (Kersti Varblane) arutles umbes n ii: 
«Kui «ei ole» on «on» ja  «on» ei ole «on», kas s iis «on» on «on»?» 
Lühike, teravmeelne, lava lise lt lõpuni väljapeetud. «Su rra  või m itte 
surra?» Rahvas naeris. N aljakas oli ka bioloogide LAõK-i avakoos- 
olekut vaadates. M is puutub viim asesse, siis selle program m iga oli 
küllap v ist kõige rohkem vaeva nähtud (rekvisiitide ja  tegelaste  roh
kus).

TUDENGITAIDLUST panevad paika inimesed, kes juba ammu ei 
kanna teklit. (Võrdle: 10-liikmelises žüriis oli vaid  2 ü liõpilast, mis 
sest et kahe h äälega .) Taidlus — žüriile?

Siinkohal ei soovi ma so lvata ühtki as jao sa list. Püüan vaid  näidata, 
et esm akursuslaste ta id luse läbiviim ine ja  hindamine nõuavad korri
geerim ist. Panen ette moodustada üliõpilasžürii. Et me ise tegeleksim e 
iseendiga. Võib-olla muutub siis ka taid luse sisu  konkreetsemaks. P ea
le selle võiks ju  hindam isel osaleda ka nn. publiku suur ring.

Miks m itte lam m utada tavapärast? M iks m itte muuta üritust mõle
mapoolselt ü liõpilaslikuks, a lustades sedapuhku ülevaltpoolt.

(Vt. ka 4. lk.)
MARIANNE SISASK



ÜET — kümnes teaduskond g Retsensiooniks seda nimetada ei saa, aga...
18 a a s ta t  t a g a s i loodi TRÜ-s, esm akordselt N õukogude L iidus, ü h i s k o n d 

l i k e  e r i a l a d e  t e a d u s k o n d  — ÜET, sest tekk is mõte ju b a  varem  
töötanud kab inetid  üh iskon d liku l a lu se l ühen dada.

P raegu  on teadusko nn as reg is tre e r itu d  1200 tud en g it, ku ld  ÜET lõputunn is
tuse  on nende a a s ta te  jooksu l saan u d  ü le  5500 noore.

Ometi le idub  ne idk i, k e lle le  a s i veel võõras ja  eb ase lg e . Et se l kevade l võeti 
v astu  ÜET uus põhik iri, s iis  p isu t läh em alt m eie küm m nenda teadusko nn a 
s tru k tu u ris t.

VALIDA VÕIB 8 OSAKONNA VAHEL

Kõige liikmeterohkem on ikka ja  a la ti olnud lektorite ja  propagan
distide osakond. Sem inarides saavad algõpetuse kõik esm akursuslased. 
Ajapikku jäävad  sõelale vaid need, kel tahtm ist ja  ju lgu st jätkub.

Rahvusvaheliste suhete kom mentaatoritel kujunes v ä lja  hoopis oma
laadne töövorm. Edukamad tegutsevad väikeses ring is, ü lejäänud löö
vad jõudumööda kaasa suures. Lektorite koolis on oma esimesed kom- 
m entaatorisammud astunud Toomas A latalu  ja  Vambola Põder, sealt 
said kutsepisiku ka paljud ühingu «Teadus» tänased lektorid.

Ülikooli looduskaitseosakonnas löövad kaasa ka EPA üliõpilased. 
Tulevased looduskaitseinspektorid saavad  oma oskused peamiselt 
p raktilisi töid tehes. K orrastatakse looduskaitseobjekte, käiakse eks

kursioon idel ja  m atkadel. Tänuväärne on loodussõpradest tudengite 
abi Lahemaa rahvuspargi rajam isel.

Kodunduse ring muutub sam uti üha populaarsemaks. Soovijaid on 
sinna a la ti külluses, ku ig i m itte kõik ei suuda lõpuni vastu pidada.

Rahvakunstiansam blisse jätkub sam uti tahtjaid . Eriti tihe on neidude 
konkurents. Ansamblist võrsunud tantsujuhtide oskustes ja  heas ette
valm istuses pole kunagi kaheldud.

Vähem teatakse aga  kunstikabinetist, noorte kunstnike ja  dekoraa
torite kasvu lavast. M is siin sa la ta , kerge seal pole: olgu annet ja

i'ä tkugu  püsivust. Ent need, kes tulevad ja  lõpuni lähevad, saavad 
;ahtlem ata endisest palju rikkamaks.

Linna m atkaklubiga käib käsikäes kuues, m atkainstruktorite osa
kond. Igaüks otsustagu ise, kas ta l on soont alpinism i, m ägi-, vee-, 
suusa- või ja lgsim atkam ise peale.

Jääb  lisada veel spordikohtunike ja  -instruktorite osakond n ing au- 
tomotospordihuvilistele loodud liiklusinspektorite ja  am atöorjuhtide 
kursused n ing ring ongi tä is . Kuid . . .

PLAANIS ON MUUDKI

Kui klubis ümberehitused ükskord lõpevad, siis saab poolelijäänule 
taas  hoogu anda. M iks m itte hakata uuesti koolitama näitejuhte ja  
peotantsuinstruktoreid või luua koguni tudengiteater, nagu meie kaua
aegsetel sõpradel V ilniuse ülikoolis. V äärt mõte oleks Tbilisi tudengite 
eeskujul populaarteaduslike film ide režissööride ettevalm istam isega 
jõudu proovida. Niimoodi saadaks ülikool ellu m itte a inult häid spet
s ia liste , vaid ka tu levasi tead lasi, kes oskaksid oma tööd film ilindi 
abil m õistetavam aks teha.

Ei unustata tööd aja lehe k ir ja saa tja tegag i. M uidugi, kui soovijaid 
leidub.

P laan id  on tõepoolest ahvatlevad, kuid huvist ja  teha tahtm isest 
üksi ei piisa. Ruuminappus sunnib tihtipeale m illestki loobuma. Jääb  
siisk i lootus, et uued õppekorpused lahenduse toovad.

ÜET — on see va ja lik ?  Elu ise näitab kõige parem ini, kui tarv ilik  
on mõista muudki peale oma eria la . Iseäran is asendam atu on ÜET 
tulevastele õpetajatele, kuid ega lisaoskused teiste lg i mööda kü lg i 
maha jookse.

N iisiis tudengid, mõelge ja  langetage  otsus, m illise eria la  valite . 
Need poolteist või kaks aasta t ÜET-s kaovad küll k iiresti, kuid mee
nutavad end ikka ja  jä lle , kui tarkusesam m aste vahelt oma igap äeva
sele tööle lähete,

TERJE SOOTS

Taidluskonkurss läbi
•J*f (A lgus 3. lk.)

(S talkeritunne)
(A lgus eelm ises lehes)

kerist on saanud hädine, aina m i
dag i kartev fanaatiliste  soovide 
prohvet. L isaks on ta halvasti gri- 
meeritud ja  ei oska õ igesti kakel- 
dagi.

Tarkovski peaks sü gav a lt järele  
mõtlema, enne kui ta hakkab tege
ma järgm ist film i, kuuldavasti m i

ne * * dag i nosta lg ilist, Itaa lias . Looda
me, et ta seda ära ei riku.

ehk roomates saa lis t Grupp pettunud kinokülastajaid

On öeldud, et m eie põlvkond, need 6§- 
n d a il sünd in ud , olem e rikkad , sest me 
rn idagi pühaks ei pea, m ille sseg i ei u su . 
Ehk s iisk i m id ag i on, m ida me n ii 
lih tsa lt  te is te le  ei ü tle .

to  stalk  
vä lja .

Ja  mis sellest, et too Tarkovski 
on välism aal tuntud? Sundida ini^ 
mesi 150 minutit saa lis  lih tsalt 
piinlema, selleks et näidata kolme 
hädise mehe mõttetut ekslem ist 
«grüünes», leidmaks m ingil p rüg i
mäel m ingit räpast tuba. Või se l
leks, et näidata, kuidas, vabandage 
v äga , aga  veidi ebanormaalne «Ah
vike» lubam atult ja  ebam aterialist- 
likult vaid palja p ilgu abil k laase 
põrandale loobib, no teatel Kui 
Tarkovski ei suuda oma film is (loo
detavasti!) peituvat mõtet kolme 
tunni jooksul p ild iga väljendada, 
s iis oleks võinud selle fi mi a lg u 
sesse või lõppu m ustvalgele k irja  
pannal

L iiga palju on mõttetut, a ru saa
matut. Näiteks must koer, kes lih t
sa lt kaadris kulgeb ja  iseg i ei hau
gu. S iis  veel S talkeri eluase. Talle 
oleks võinud eraldada m ugava 
korteri. Igal juhul eemal raudteest, 
sest raudteetranspordi torm ilise 
arengu rütm mõjub S talkeri naise 
ebaesteetilise ekstaasistseen i tausta l 
lausa än g istava lt. Filmi on sa ttu 
nud imelikud kujud, nagu oleks 
meil vähe tõeliselt heroilisi n ä itle 
ja id . Positiivsest kangelasest Stal-

Vesi — lih tn e H ,0 . Vesi kui e lu . Kui 
p eeg lik laa s . Kui tõde ja  tõke, ku i va- 
la d u s . H ullum eelne kui vesi.

J a  sam as m õistan  teda , kes päev läb i 
tööd on rügan u d  j a  nüüd loodab m idag i 
i lu s a t  näha . J a  näeb v a ld  t a v a lis t  loo
tu se tu st.

Ma ei usu, et te «S ta lkeris t»  aru 
saitel Ei usu! Me ei saa  ju  sellest 
film ist aru? Tulime, sest oli k ir ju 
tatud «ulm e», sest «Jup iteris» n ä i
dati ehtvesternlikku kihutam ist. 
P aljud  teavad m idagi Tarkovskist, 
teavad, et «S ta lker»  on tõeliselt hea 
metafoorfilm, kus peamiseks on 
kujund ja  kujundlikkus, kust vaid 
sündmustiku otsimine on naiivne? 
A ga me ju ei taha mõelda? Taha
me näha fan tastikat väljaspool ig a 
päevast elu. Nüüd leidsime vaid  
reaalsuse oma lih tsas keerulisuses. 
«A itab,» lausub üks volask ja  tõu
seb püsti. Jne., jne., jne.

Meie, üliõpilased, oleme ju teine 
pool publikust (olen ma veendu
nud?): püüame saa lis t  v ä lja  lü litu 
da, süveneda, mõista, olla kahekesi 
Tarkovski ja  tema kunstiga, tema

sisem aailm aga (või on needki vaid 
ilusad sõnad?).

Kunst on vaba ja  kuulub rahva
le! M ina keelaksin selle film i n ä i
tam ise KÕIGILE. Lubaksin neile, 
kes oskavad ja  tahavad mõelda, ta 
havad, et lõpuks ei saaksk i kõik 
lõplikult selgeks.

S iian i pole ma pärast ühtki filmi 
olnud tä is nii segaseid  mõtteid f il
m ist ja  inimestest tsoonis «Ek
raan». Veel kunagi pole ma nii v ä 
sinud olnud. «M uide, ma ei tea, ma 
ei tea, ma ei tea.»

Aga teie, e lage edasi, rahulikult 
ja  jum ala pärast ärge mitte m ille
leg i mõelge!

MARGUS METS

Kas S in a  läheksid  Tuppa? On’s m eil 
v a ja  tead a , kes me olem e ja  m ida t a 
ham e? M ina k ardan  . . .

M iks lõpetas Tarkovski filmi 
kaad riga lapsest? Ehk jä ttis  ta se l
lega võimaluse uskuda tema tu le
vikku. V aevalt. M eile ei jäetud min
g isugust lootust. Purunenud k laas, 
must laiguke, mis jä r jes t suureneb, 
suureneb, m attes kõik enda a lla , 
hävitades kõik.

Stalker — murelik laup kriips- 
peente kortsudega, lõhkised huuled, 
kartlikud silmad — see on lootus
— see püsib v ist lõpuni meeles. S e 
da peab lih tsalt nägem a . . .

Usk, lootus — ja  ma leidsin en
da jaoks vastuse.

EVE LEPIK

Võitjatest veel vara rääkida...
Laupäeval-pühapäeval kostis Kin

gissepa tänava võim last jä lle  palli- 
m ütsatusi. A lgust tehti sp artak iaa
di võrkpallivõ istlusega. Tabeleisse 
pandi 28 meeskonda-naiskonda (ko
he loobusid filoloogia noormehed 
ja ajaloo neiud), m ängim ise a jaks 
kahanes arv kahjuks 23-le. Kuut 
vajalikku m ängijat ei saanud kok
ku arstiteaduskonna ja  žurnalistika 
naiskond, halvaks ü llatuseks ka 
KKT II meeskond ja  KKT IV mõ
lemad esindused. Sellegipoolest 
jätkus heatasem elisi kohtumisi.

Meestel kujunes põnevaimaks s i
tuatsioon a lagrup is B. õppejõud 
ületasid ettearvatu lt kõiki. M äng oli 
liikuv, nooruslikult elav ja  aktiivne. 
Esimene geim saad i a la ti k indlalt 
kätte. Teises pandi neile kauem 
vastu (väsim us!), ometi m ärg iti 
protokollidesse neli võitu taga  är- 
jega  2:0. Ennustada on küll tän a
matu tegu, siiski tuleb õppejõudude 
kuuikut lugeda üheks peapretenden- 
diks esikohale. P ingelise lt heideldi 
teise finaalikoha eest. Õ igusteaduse

üliõpilased ja  matem aatikud olid 
mõlemad huvitavates kohtumistes 
üle ajalooteaduskonnast. O tsustas 
omavaheline matš. Tulemusega 2:1 
võitis õigusteaduskond. Peksupois- 
te rolli jä id  m ajandustudengid. Ka
heks viim aseks m änguks ei suvat
senud nad p latsileg i ilmuda.

A lagrupis С demonstreeriti v a a 
tam ata tulem ustele (kõik mängud 
2:0) head võrkpalli. KKT III-l 
klappis žurnalistika vastu  kõik: 
ohtlik serv, täpne vastuvõtt, terav 
rünnak. V astastele ei antud m ingi
sugust vastum ängu võim alust 
(kaks korda 15:0). Aga KKT I-ga 
oldi esimeses geim is püsti hädas, 
ehkki viim ased said õnnega pooleks 
jagu  «academ ia peegelianast» 
(17:15, 15:13). KKT III sa i veel 
kaks võitu (bio-geo, spordimedit
siin ) ja  pääses finaalturn iirile . Tei
seks finalistiks m ängis end bio-geo, 
lü litades mulluse kuuenda, spordi
m editsiini edasisest konkurentsist 
v ä lja .

A lagrup is A tu li pidam isele vaid

üks m äng. T iitlika its ja  füüsika-kee- 
mia kaotas imekombel arstiteadus
konnale. M änge jätkavad  mõlemad.

Loobumiste tõttu toimus naiste 
m ängudest ainult kaks. Tugeva- 
koosseisuline filoloogia teg i m ate
m aatikutega asjad  kiirelt k laariks 
(2 :0 ), viim ased omakorda KKT
Il-g a . A lagruppides В ja  С on ta 
belid seni tühjad (kui mitte arves
tada loobumisi).

Sel nädalavahetusel eelring lõ
petatakse. Tuleval ag a  saab näha 
«m edaliheitlusi». Oma silm  peaks 
kuningas olema, loodetavasti võib 
siis võim las ka rohkem ergutuskisa 
kuulda. Tasuks oma poistele-tüdru- 
kutele pöialt hoidma tu lla .

ANDRUS NILK

Tarmo Amer ja  Helje Kippus m ajandusteaduskonnast.
, , EVALD VELDEMANNI foto

ARVAMUS * ARVAMUS
Ilus ja  südam lik oli vene filoloogide montaaž arm astusluulest. Hästi 

valitud taustm uusika ja  hea ettekanne moodustasid ühtse terviku. Os
kuslikult kasutati ta id le jate  jaoks ülesseatud võimendust. Paljude 
teiste esinejate juures oli see kü lla lt m adalal tasem el, kohati lausa 
häiriv .

Teine meeldiv ü llatus tu li õ igusteaduskonnalt. Henrik Visnapuu 
luule nõuab kõrgel tasem el ettekandm ist. Se llega tulid tulevased ju 
ristid minu meelest vist toime. Raske uskuda, et nende programmi 
kokkuseadmisel polnud mõnd professionaali, aga  siisk i nii see oli.

Keemikud esitasid  «H am leti», muidugi humoorikas laad is. K üllalt 
vana nalja asemel võinuksid nad m idagi uut pakkuda. Mis puutub 
huumorisse ja  sa tiir i, s iis selles žanris oüd kõige suuremad puudu
jä äg id . Nali oli haberiieg’ä Voi lih tsalt labane ja  nõme.

Füüsikute paroodia Eesti Raadio saadetest oli pikale venitatud ja  
paberilt lugem ise asemel oleks pidanud teksti varem  selgeks õppima.

Ü ksikesinejaid oli kü lla ltk i vähe. M eeldis m ajandusteaduskonna 
duett. E sm akursuslaste hu lgas on kü lla lt palju  heade eeldustega m uu
sikuid. Kahju, et paljud neist üles ei astunud,

MALLOR KRUUS, 
ajaloot. I k.

Kuidas elab 
spordikuninganna

(A lgus eelm ises lehes)

T raditsiooniliselt stab iilselt esine
sid kümnevõistlejad. Vastloodud 
eksperim entaalgrupp Fred Kudu ju 
hendamisel lisab usku edaspidisesse. 
On heade kehaliste eeldustega mehi 
(H. S ild a la , H. V allim äe, R. Paju  
,t).

Võistlus Soomes näitas, kust k ing 
pigistab. Heidetes on meil ainuke 
k lassiga mees Neinar Seli, kes sihib 
vasaraheites 70 m joont. Teibamehi 
эо1е. M iks? Ei jätku  teibaid.

Mis meelel, see keelel. S iian i ei 
ole Eestis korralikku staadioni. 
Kannatab ka Tartu. Alfred Pisuke: 
«Ülikooli staadioni rekonstrueerim i
sega püüame hakkama saada juu 
beliaastaks. On avaldatud arvam ust 
see linna esindusväljakuks m uuta.»

Veel ühest asjaloost tahtis A. Pi- 
^i'ke kõnelda: «V ägikaikavedu käib 
meil kom binaadiga «A rs». Tahab 
v äg is i tagavä ljaku t käest võtta. 
Juba kraavidki kaevatud. Kus meie 
poisid s iis heitma hakkavad?»

Uus hooaeg pole m ägede taga . 
Hoiame pöialt, et v igastused sport
las i ei kimbutaks, et suudetaks se
kundite kärpim iseks ja  sentim eetrite 
võitm iseks saavutusvõim et tõsta.

ANDRUS NILK

Ujumine
Nagu varem teatatud, peeti 18.— 

21. novembrini «Dünamo» u ju las 
ülikooli spartak iaad i teise a lana 
ujum isvõistlused. Üldse osaleb 
spartak iaad il 15 võistkonda, u jum i
se eest said punkte kõik peale žur- 
nalistikaosakonna.

Lõplik järjestu s:

1. Spord im editsiin
2. KKT III
3. A rstiteaduskond
4. KKT II
5. KKT I
6. KKT IV
7. M atem aatikateaduskond
8. M ajandusteaduskon d
9. õ igu stead uskon d

10. B io loog la-geograafia teaduskond
11. Ü likooli lö ö ta iad
12. A ’alooteaduskond
13. F ilo loogiateaduskond
14. F üüslka-keem iateaduskond

INDREK LINDSALU

Tervisejooksjad!
Kõigil TRÜ töötajatel-tervise- 

jooksjatel läheneb aeg aastakokku- 
võtete tegem iseks. Detsembrikuu 
jooksul teostab spordifüsioloogia 
kateeder kõigile jooksuhuvilisteie 
aeroobse töövõime m ääram ist "Velo- 
ergom eetril. Nimetatud testi abil 
saadavad andmed võimaldavad hin
nata aas ta  välte l rakendatud jook- 
sukoormuste mõju organism ile.

Sobiva a ja  testi teostam iseks 
saab ind iv iduaalselt kokku leppida

järgnevaks nädalaks ig a l detsemb
rikuu esm aspäeval kl. 10.00—12.00 
spordifüsioloogia kateedris (K in
gissepa 19, ruum 303, tel. 481).

TÕNIS MATSIN

SPORT — UUDIS — SPORT

TRÜ võrkp allina iskon d  p idas nädala*  
v ah etu se l kaks sõpruskohtum ist Taš
kendi RÜ es in d u sega . M ullu sed  v ab a  
r i ig i m eistrid  ei suutnud  k u id ag i oma 
m ängu  le id a . Taškendi naiskond võ itis  
m õlem ad m än gud  3 : 1 .

ANARI MILLER

Möödunud lau p äev a l to im usid  Eesti 
NSV kõrgkoolide 1980. a a s ta  m eis tr i
võ istlu sed  poksis. O savõtja id  o li k õ ig is t  
m eie kõrgkoo lidest. T aas tu li v õ it ja k s  
TRÜ, kogudes 50 punkti (2. TPI 40 
punkti. 3. EPA 8 punk ti). M eie po isid  
v õ its id : kuni 60 kg  k eh ak aa lu s  — Go- 
rodetsk i (soord im ed .). kuni 71 kg keha
k a a lu s  — Verbu (fü ü s ik a ) , ü le 81 k g  
k eh ak aa lu s  — Nulta (spo rd im ed .). P a ri
m aks teh n ikapoksiiak s k u u lu ta t i Goro- 
detsk i. V õit!ad sa id  m e is tr im ärg ld . Ka
r ik a s  i" l iä l le  TRÜ võ istkonnale . 1981. 
a a s ta  kõ rgkoo lidevahe lised  m eistrivõist
lu sed  poksis to im uvad ap r l’ l is  T a rtu s , 

KAUPO PIIR

TRÜ sp ar tak iaad i m a levõ istlu sed  a l
g avad  3. detsem bril k e ll 18. K ing issepa 
t. 19 aud . 302.

Täo«em inform atsioon ja  juhen d id  
sp ord ik lub ist. Võistkondade e s ln d a la te  
п 0 «л И я т !п е  1. detsem bril ke ll 18 spor
d ik lub is .

NB! ~
T äna ilm ub ka  venekeelne a ia le h t.

Toimetaja V. SOOTAK

«TRII»
Aialehe «TRÜ» toimetuse aadress: 202400 Tartu. Ülikooli t. 18. TRÜ. ruum 302. tel. 341-21/253. Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. Tartu Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri hind 2 kop.
Tellim. nr. 4208. IftB 09771.

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тжртуский государственный университет»). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ я профкома Тартуского государственного университета, г. Тарту,
Эстонской ССР.
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Külas oli 
Boriss Pastuhhov

ELKNÜ  60
NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi SEADLUS  

EESTIMAA LENINLIKU KOMMUNISTLIKU 
NOORSOOÜHINGU AUTASUSTAMISE KOHTA 

TÖÖPUNALIPU ORDENIGA
Aktiivse osavõtu eest so tsia listlikust ja  kommunistlikust ülesehitus

tööst n ing v iljaka  töö eest noorte kasvatam isel au tasustada EESTIMAA 
LENINLIKKU KOMMUNISTLIKKU NOORSOOÜHINGUT TÖÖ
PUNALIPU ordeniga.

NSV Liidu Ülemnõukogu NSV Liidu Ülemnõukogu
Presiidium i esimees Presiidium i sekretär

L. BREŽNEV M. GEORGADZE

M oskva, Kreml
28. novembril 1980 ✓

Täpselt 20 päeva pärast

Juubeli puhul kü lastas meie ülikooli ÜLKNÜ KESKKOMITEE ESI
MENE SEKRETÄR BORISS PASTUHHOV. K ülalisega olid kaasas 
EKP Keskkomitee sekretär Rein R istlaan ja  ELKNÜ Keskkomitee esi
mene sekretär Donald Visnapuu. Kolmapäeval kohtus B. Pastuhhov 
ülikooli au las meie komsomoliperega (pikem alt järgm ises lehes).
B. Pastuhhov andis ülikoolile üle ÜLKNÜ Keskkomitee auk irja . Enne 
m iitingut vesteldi Tartu linnakomitees linna kom som oliaktiiviga. Küla
lised käisid ka «S a n g a r is»  ja  «Vanem uises».

Meie raport
Teisipäeval, 2. detsembril k irju tas meie komsomoliorganisatsioon a lla  

ELKNÜ 60. aastapäevale  pühendatud raportile. Mis on tehtud?
4. oktoobril 1980. aa s ta l toimunud pidulikul ELKNÜ TRÜ komitee 

istungil võeti kokku tehtu ja  seati p laane edaspidiseks. N eljaliikm eli
sest organisatsioonist on 40 a a s tag a  kujunenud 5300-liikmeline kom- 
somolipere. Nendel aastate l on ülikooli noorsugu juhtinud mitmed 
tänased tuntud inimesed nagu V. V äljas, J . Lott, B. Hiire, K. Adam
son, professorid J . Kalits, O. Kuuli jt.

Ülikooli keskmine õppeedukus tõusis v iisaastaku  jooksul 4% , moo
dustades 1980. aasta  kevadeks 91%. Headele ja  v äga  headele hinne
tele õpib praegu 50,9% üliõpilastest. Vähenenud on tudengite v ä lja 
langevus halva õppeedukuse tõttu. Kõige väiksem a vä lja langevusega 
on õigus- ja  m ajandusteaduskond (v astav a lt 0,95% ja  1,08%).

Möödunud aruandeperioodil ületati 90% -line õppeedukus kuues tea
duskonnas. Stab iilse lt kõrge on see olnud kehakultuuri-, m ajandus-, 
õ igus- ja  b ioloogia-geograafiateaduskonnas. Nende tulemuste saavu 
tam ises on olnud suur osa teaduskondade kom somoliorganisatsioo
nidel.

Tähtsat osa noore spetsia listi kasvatam isel etendab Üliõpilaste Tea
duslik Ühing. ÜTÜ-sse kuulub 83,2% üliõpilastest. VIII üleliidulisest 
ühiskonnateaduste konkursist osavõttu iseloomustab 1666 referatiivset 
ja  88 uurimustööd. NSVL TA medali said 1979. aasta l 6 ü liõpilast ja  
1980. aa s ta l üks. Möödunud aasta l oli meie ülikool m edalite üldarvu 
poolest NSV Liidu kõrgkoolide seas kolmas, jäädes tahapoole vaid 
Moskva ja  Novosibirski ülikoolist.

M eeldejäävad on olnud paljud üritused: V. I. Lenini 110. sünn iaas
tapäeva, Suures Isam aasõ jas saavutatud võidu 35. ja  Eesti NSV 40. 
aastapäeva tähistam ine. Traditsiooniks on muutunud igakevadised rah
vaste sõpruse päevad ja  sügisel rahvusvahelise ü liõp ilaspäeva täh ista
mine, ta litu riaad id , komsomoliajaloo konverentsid ja  teised suurüritu
sed, m ille eesm ärgiks on olnud üliõpilaskonna monoliitsuse tugevda
mine ja  poliitilise aktiivsuse kasvatam ine.

Suvisel õppevaheajal on sa jad  üliõpilased töötanud Eesti Ü liõpilas
te Ehitusmaleva ja  TRÜ suvem aleva rühmades. Tänu nende tööle on 
osutunud võim alikuks paljude põllum ajandusrajatiste käikulaskm ine. 
1980. aas ta  suvel töötasid meie üliõpilased Moskvas ja  T allinnas g ii
didena, et a id a ta  kaasa XXII suveolüm piam ängude õnnestumisele.

Peatselt tähistab  meie ülikool oma 350 aasta  juubelit. Ülikooli kom
munistlikud noored rakendavad kogu oma jõu selle tähtpäeva v ää r ili
seks tähistam iseks.

Tehtut jä i k innitam a 13 a llk ir ja . Raportile k irju tasid  a lla  meie ü li
kooli komsomolikomitee sekretär M adis Kallion, sekretäri a se tä itja  
ideoloogiatöö a la l, V. I. Lenini stipendiaat Andrus Lauren, komsomoli
komitee liige  Indrek Ilomets, TRÜ vene osakondade sekretäride nõu
kogu esimees Oleg Kvašnin, teaduskondade komsomolisekretärid Arvo 
Lamp ajalooteaduskonnast, D. 1. U ljanovi stipendiaat Indrek M iidla 
arstiteaduskonnast, T iina Kuusik filoloogiateaduskonnast, Raivo A avis
to õigusteaduskonnast, filoloogiateaduskonna žurnalistikaosakonna V 
kursuse üliõpilane, H. Pöögelmanni stipendiaat Krista Muldma, TRÜ 
klubi juh ata ja  Heino Variku ja  komsomolikomitee sekretäri a se tä it ja  
õppetöö a la l Ülle Lepp.

Raport anti ü le EKP TRÜ parteikomitee sekretärile  dots. Advig 
Kirisele.

4. detsembril anti meie komsomoli tegevust k a jastav  dokument koos 
Tartu linnakomitee raportiga Võisilma talus üle ELKNÜ Keskkomitee 
esindajatele. EVE ANT

F r. R. Ü r a u t z w « ^  I
b.m. EMSV RHkllk f 
R e a m o tv k e fH i ?

V iimastel päevadel raamatukoguhoone ees.

Q  Ehitajad ehitavad, võistlevad. Fuajeesse on paigutatud stend, kus 
näha parim ad. Tol päeva! oli jäänud ehitise vastuvõtm iseni veel 27 
päeva, nüüd 20 päeva.

ф  Tulevases konverentsisaalis.
EDUARD SAKI fotod

«A lustam e kõige sügavam alt, lä 
heme kaheksa meetrit allapoole,» 
ütles teadusraam atukogu direktor 
Laine Peep ja  v iis ülikooli nõukogu 
rahva hoidlate ruumi. See oli täp
selt nädal aega tag as i, möödunud 
reedel pärast nõukogu kocfcölekut. 
Vaevalt on mõtet k irje ldada kõike 
v e e l  s i i s  p o o l e l i  o l n u t ,  
sest nüüd saab ig a  päevaga m ida
gi lõpetatud. Haldusprorektorit oma 
igapäevasest kabinetist otsida ei 
maksa, tema tööruum asub praegu 
raam atukogum ajas. Sõltub ju nüüd 
pikisilm i oodatud valm im ine suu
resti meie endi abist. Selleks tarv is 
kohapeal asja likku organiseerim ist.

Näiteks kolme hoidlakorruse kõik
15 ruumi vajavad  riiu lite kokkupa
nemist. Igas ruumis hakkab tegu t
sema kaks instruktorit (muidugi m it
te elukutselised, vaid meie oma in i
mesed, kes tehnilise tööga natuke 
rohkem tu ttavad).

M aalrid olid p ara jasti ametis k a 
taloogide ruumi ja  konverentsisaali 
seinte värv im isega. Viimane näib 
tulevat õdus saa l. E rinevalt te is
test ruumidest on see hoopis kõr
gem, põrandad kaetakse vaibaga, 
oodata on huvitavaid valgusteid .

Huvituti individuaalkabinettidest. 
Neid on 64. Sellesse võib professor 
oma asjad  lauale  jä tta  ja  vahepeal 
rahulikult minna näiteks loengut 
pidama.

P ika lugem issaali ( lig i 92 m) 
seintele p a iga ldati tumedaid p laa 
te. «Nii pikaks see ruum ei jää . 
Vahele paigutam e avariiu lid ,» sele
tas Laine Peep. Seletusi jag as id  
sellel lühikesel ekskursioonil ka rek
tor prof. Arnold Koop ja  haldus
prorektor Ain Otstavel. Saim e tu t
tavaks veel ehituse juhtidega, kelle 
töö kohta võib öelda juba praegu, 
et see objekt on tehtud vastu tus
tunde ja  südam etunnistusega. Kva- 
iteedi üle ei ole sugug i põhjust nu

riseda. See tuleb k indlasti Tartu 
kõige suurem hoone ja  a rva ta 
vasti ka kaunim aid. Kuigi Liidus 
on imposantsemaid raam atukogu- 
m aju, tu levat meie oma kõige tä 
napäevasem ate seadmete ja  s isu s
tusega. Aga seniks, kuni võime se l
les m ajas raam atute taha istuda, 
läheb veel aega. P raegu võtkem 
tööriided ja  lapid kaasa n ing min
gem meie raam atum aja korda te
gema. Iga app iruttaja on oodatud 
kl. 8—18-ni. VARJE SOOTAK
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VÕITSID
(V t. «TRU» nr. 23, 24, 26, 28, 29, 32, 34) 

HUMAWITAAR-, LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE 
1980. AASTA ÜLIKOOLI KONKURSI LAUREAADID

Ü h i s к о n n a t e a d u s t e a I a n e  k o n k u r s s
f i l o s o o f i a s

R e f e r a t  i i v s e d  t ö ö d

I koht
Anne Rutto (juh . dots. Ü. M atju s), Külliki Kräbi (õp. T. K illak) ja

S. GeUermann (õp. V. Sieben).

NLKP a j a l o o  k a t e e d r i  
r e f e r a t i  i v s e d  v õ i s t l u s t ö ö d

I a u h i n d

Riina M ägiveer (dots. E. K ivim aa), Endel Talvik (dots. L, Kiik).

II a u h i n d

Merike Linntamm (dots. J . A nt), Rein-Erich Raudvere (dots. kt. E. 
B raun), Anne Kask (dots. V. K alits), Tiit Kuuline (dots. kt. E. B raun), 
Eve Samoson (v.-õp. I. R a ja sa lu ), Peeter V illako ja  Ain Raal (dots. 
kt. H. Dsiss).

MAJANDUSTEADUSKOND 
R a h v a m a j a n d u s h a r u d e  ö k o n o o m i k a

k a t e e d e r
III a u h i n d

Salm e Kaid (dots. M  M iljan ), Helbe Nurmeots (dots. P. V iires), 
Rein Pars (V . T ellis), Ellu Roosioja (dots. J . P ikk), T iina Punak 
(T. T inn), Ene Tuulm ägi (dots. A. Siim on).

K a u b a t u n d m i s e  j a  k a u b a n d u s e  o r g a n i s e e r i m i s e  
k a t e e d r i  v õ i s t l u s t ö ö d

I a u h i n d

0111 Roos (dots. M. M iljan ), Merle Saarepere (dots. H. P au ts), M aia 
Rätsepp (v.-õp. E. Kolk).

II a u h i n d

Aili Kask (K. Türk), Eve Omri (K. N iinas).

III a u h i n d

Inge Asi (dots. H. P au ts), Koidu Kaljund (K. Türk), Kersti Kaup 
(K. Türk), Ülle Kivi (dots. H. P au ts), Mai Laar (v.-õp. E. Kolk), Elle 
Lepik (K. N iinas), K laudia M akarevitš (T. Noormets), S ir je  M atsin 
(v.-õp. A. Aam er), Irma Meronen (dots. kt. I. S iim on), Katrin Muru- 
ta lu  (v.-õp. A. Aam er), Inge M ägi (dots. H. P au ts), Heli Müür (dots.
H. P au ts), Katrin Nurmela (R . Dontsov), Ülle Oras (K. N iinas), Milvi 
Pullonen (dots. M. M iljan ), Eve Rohumaa (v.-õp. A. A am er), Anne 
Raimets (dots. kt. I. S iim on), Viive Randmäe (A. Konsin), Thea Sen
kel (v.-õp. A. Aam er), M arika Trofimova (E. P ajo ), Ene Uibo (v.-õp. 
A. Aam er), Anne Vaher (R . Dontsov), T iia Vares (R . Dontsov), S irje 
Õunapuu (v.-õp. A. Aam er).

Otorino- 
larüngo- 
loogia- 

ringi juubel
ÜTÜ XXX

OtorinolarüngoloQgiaring asu tati 9. m ail 1950. Esimeseks ringiva- 
nemaks oli V kursuse üliõpilane Arvid Luts. Liikmete arv on kogu aeg 
kõikunud 5—11 vahel. Kuigi ü liõpilaste arv ei ole suur, on nad a la ti 
s ilm a paistnud asja likkuse ja  aktiivse lü litum isega teadusprobleemide 
uurim isse. Eduka iseseisva uurimistöö tulemusena on valm inud 42 
võistlustööd, nendest 5 enne UTÜ ringi asutam ist.

Selles ring is on osalenud peale raviosakonna ü liõpilaste ka ped iaat
rid, spordimeditsiini ja  stom atoloogia osakonna üliõpilased. Auhinna- 
tööde kokkuvõtteid on avaldatud kesk- ja  vabariik likes a jak irjades n ing 
kogumikes. R ingi liikm etelt on üldse trükis ilmunud 68 teaduslikku 
artik lit, neist 20 koos õppejõududega. Tem aatika on a la ti olnud mitme
külgne n ing aktuaalne. Uurimistöö tulemusi on tutvustatud TRU ÜTU 
konverentsidel, aga  ka väljaspool vabariik i ÜTÜ konverentsidel R iias, 
M inskis, Dušanbes, Gorkis, V ilniuses, Voronežis, Kaunases, Len ingra
dis. O torinolarüngoloogiaringi liikm ete uurimistöö on andnud uusi teo
reetilisi ja  praktiiisi teadm isi. Küllap selle tõttu on väljaspool vaba
riik i saadud hu lgalise lt diplomeid. R ingi tööd on ära m ärgitud Lenin
g rad i I M editsiini Instituudi diplomiga 1980. a. Mitmed uurimistööd 
on leidnud tunnustust ka vabariik likel konverentsidel n ing neid on au 
tasustatud  UTÜ m edaliga. R ingi on külastanud ka teiste m editsiin i
instituutide üliõpilased (Kaunasest, R iiast, Gorkist, Tadžik istan ist jm .).

Koosolekutel on ette kantud rohkesti referatiivseid kirjandusü levaa- 
teid ja  demonstreeritud haigeid . Osaletud on ka ENSV Otorinolarün- 
goloogide Seltsi üritustel — sem inaridel, konverentsidel, prof. H. Kop- 
peli m älestustahvli avam isel jne.

On kujunenud omad traditsioonid. Kogu tegevust ka jastab  kroonika- 
raam at. Töövormidest on populaarne lah tiste uste õhtu, kus kord nä
da las tutvutakse õppejõu juhendamisel haigetega statsionaaris, sam uti 
ekskursioon Porkuni Eriinternaatkooli, pidulik lõpetajate ärasaa tm i
ne jt.

Süstem aatiline uurim istöö otorinolarüngoloogiaringis on andnud 
esimesed teadmised ja  kogemused teadustööst n ing kaasa aidanud h ili
sem ale arstitööle. ÜTÜ otorinolarüngoloogiaring on kujunenud põhili
seks taim elavaks meie vabariig i kõrva-n ina-kurguarstide järelkasvule.

Dots. SALME SIBUL, 
r ing i juhendaja

Pessimismiks pole põhjust
Üks õpingute laabum ise tag a tis  

on puhkus, mis võimaldab üliõpi
lastel aeg -a ja lt oma janu teadm is
te järe le  taastada. Aga on selge, et 
keegi ei hakka puhkust otsima la 
geda taeva a ll, vaid selleks kohan
datud asutustes. Üks selline on ka 
ülikooli klubihoone, m illele praegu 
uut rüüd se lga  tõmmatakse. Kuidas 
on olukord?

Töödejuhataja Raivo Kangus: 
«A lates septembrist on tööl käinud 
veidi üle sa ja  tudengi. Nad kõik on 
olnud asja likud töömehed, v ä lja  
arvatud arstiteaduskonna rav io sa
konna II kursuse vene õpperühm, 
kellega oli veidi tegem ist. Klubi 
eh itusjärg  on praegu n iikaugel, et 
väljaspool m aja on üks pool terras
si vundamendist lõpetatud ja  v a 
latud terrassidele soojustatud katu
sed peale tehtud. Kõik lam m utam i
sele kuuluv on ära lõhutud, sealhu l
gas ka palju vaeva nõudnud maa- 
kivimüürid. Vundamendi alused 
oleme v ä lja  kaevanud, valatud  on

ka monoliittsemendist laed. M ajal 
toppisime suuremad «külm aaugud» 
kinni, mis on eelduseks talvel töö
tam iseks. P raegu sõltubki klubi 
ehituse käik hoone soojustam isest. 
Paraku oleme hädas m aterja lidega
— pole paneele, kuid ma arvan, et 
need peaksid iga hetk saabuma. 
Tööjõu organiseerim isel ja  muudes
ki k lubiga seotud küsimustes aitab 
meid komsomolikomitee. Senini on 
nad seda teinud v äg ag i hästi, eriti 
a s ja lik  on A. Kruuser, kes seisab 
suurel m ääral hea ladusa ehitus- 
käigu  eest.»

Kui juba üliõpilased ise h ingega 
a s ja  juures on, kui nende töötege
mist nim etatakse «asja likuks», siis 
peegeldab see eelkõige ehitustööde 
ladusat käiku. R. K anguselt sa i k ii
ta ka ELKNÜ TRÜ komitee. Madis 
Kallion:

«Komsomolikomiteesi juhib klubi 
ehitustööd õigusteaduskonna II 
kursuse üliõpilane Aare Kruuser,

kes on ka 1981. aasta  suvem aleva 
staabiülem . Kuni septembri lõpuni 
töötasid klubi juures füüsikateadus- 
konna üliõpilased, kes jätkasid  su
vel suvem aleva raam es alustatud 
tööd. A lates oktoobrist käib kogu 
töökorraldus komsomolikomitee ot
sesel juhtim isel — üks tudengite 
grupp, kuni kümme poissi, töötab 
tavalise lt v iis päeva järjest. Kõige 
enam on kiituse ära teeninud bio- 
loogia-geograafiaü liõp ilased ja  tu
levased juristid . Klubi ehitusele 
saadetakse tööjõudu kuni objekti 
valm im iseni, kusjuures töölusti ja 
indu lisab seni pälvitud kiitus.»

Eespool väljaöeldud mõtted on 
kü lla lt tugevaks löõgirusikaks, et 
purustada mõnede tudengite skep
sis ja  pessimism. Üht m aja peab 
ikka ja  a la t i ehitama m õttega, et 
sinna saab sisse kolida, mitte v ä r i
sedes: äkki kukub see kokku!? Jõu
du tööle!

INDREK UDE

Leningradi mnt. 
89 ja  27

RE I D I
27. novembri õhtul teg i komso

molikomitee olmesektor (juhata ja  
M ati Luukas) koos m ajavanem ate
ga reidi Leningradi mnt. kahte 
ühiselamusse.

Arstide m ajas Leningradi 89 
(m ajavanem  Mihkel Leiner), mida 
korduvalt on kiidetud kui TRU pa
rimat ühiskodu, ei torganud m us
tus ega korratus pinnuna silm a. Ju 
huslikult valitud toad (nr. 125, 231, 
239 jt.) olid kõik korras. Köögid ja  
puhke- (suitsetam is-) nurgad sam u
ti. Igas koridoris juhatas v iit sek- 
torivanema tuppa. Kuid pirnomaa- 
nia valitseb arstide hu lgas küll.

Ü ldkasutatavates ruumides olid pir
nid pesadest v ä lja  keeratud. J ä re l
dus: komandant ei varusta elan ik 
ke kü lla ldase hulga elektrip irnidega. 
Iga l korrusel on teletuba, töötab 
vaid üks teler! Toole on tele- ja 
õpitubades v äga  vähe. Keldrisse, 
spordisaali jõudes jä i teiste m a ja 
de vanem atel vaid ohata — se l
line spordisaal p iljard i ja  lauaten 
n isega on küll vaid . arstidel. Kuid 
kõrvalasuvas duširuum is töötas 
ainult 2 dušši. M itte natuke, vaid 
kohe päris palju väheseks jääb  se l
lest 800 inimesele!

Leningradi 27 (m ajavanem  Avo 
Reiska) oli olukord halvem. Trepi
koja uksed olid v ineeriga üle löö
dud — k laasid  ei püsi lih tsalt ees. 
Ja  nii kõigil korrustel? Suure m aja 
peale jä lle g i vaid üks ühiskondlik

teler, ümbrus konisid täis. Ka toad 
polnud nii puhtad kui arstidel. 
Kontrollitutest olid paremini korras 
761, 864 ja  744. V iim ase elanikud 
leidsid lihtsam aks vahendiks tuba 
kaunistada seinte ja  lae täism aali- 
m isega.

10. korrusel, avariitoas, elab kor
raga  9 poissi. Ja  pole parata — 
ülem ajutus, sest ühikakoht on de
fitsiit.

Üldmulje: kõik tüdrukute toad 
olid korras, poistel lohakam alt ko
ristatud. Edaspidi tulebki rohkem 
poiste tube kontrollida. Koridoride 
korrashoid on paraku valusam  
probleem. Ikka veel ei mõista mõ
ned, et ühiselamu, s. t. kodu, ei lõpe 
ainult oma toaga.

JAAN LAAN

Ettevalmistusosakonna II. tööaasta
1. detsembril a lustas õppetööd 

ettevalm istusosakonna 11. lend. 
Kümne aasta  jooksul on üliõp ilas
pere saanud täiendust ligem ale tu 
hande kuulaja võrra. Nende hulgas 
on olnud erineva tasem ega üliõp ila
si. M itte kõik ettevalm istusosakon- 
nast tulnud pole suutnud oma stuu
diumi lõpetada. Mõni on pidanud 
loobuma või proovima jä tkata

kaugõppes. Kahjuks kipuvad need 
üksikud nõrgad varju tam a kogu 
osakonna head mainet. Enamik et
tevalm istusosakonnas alustanutest 
on siisk i töökad ja  visad üliõp ila
sed, kes oskavad saavutatu t hin
nata.

Ü likoolile eelnev õpiaeg aitab se l
gusele jõuda oma võimetes, õpetab

aega o tstarbekalt kasutam a, lisab 
töökust ja  v isadust. Need on aga  
üliõpilastele v äga  vajalikud oma
dused. Seekordset ettevalm istusosa
konna kursust a lustas 150 kuula
ja t.

P idulik a lgus au las on toimunud, 
jätkub igapäevane tõsine töö.

REET VÄÄRI

AUTASUSTAMISI
T Ö Ö V E T E R A N I M E D A L

PAUL JAAGUND 
ENDLA JAANIKESING 
VILMA JÜRISM A 
LIIDIA KALJUVEE 
LEIDA KERES 
LIVIA KIRSCH 
HILDEGARD KIVISTIK 
ENDLA KOLBERG 
ANTS KREEK 
DAGMAR KULDEVA 
SILVIA KÄÄP 
JOHANNES LAIDNA 
ASTA LEET 
ARMILDA LEPIN 
KURA LOIT 
IRENE MAAROOS 
KIVE-JOOSEP MICHELSON 
LINDA PAGLANT 
INGRID PALM 
KARL-JOHANNES PRAGI 
KARL-FELIKS SAUKS 
ALEKSANDER SULTS 
VALVE SUVI 
AAJA TABA 
HELGA TIBBIN 
PÄRJA TIIDO 
VIRVE TOODE 
ARTEMI VAPRA 
BENITA VISSEL 
BERNHARD ÜTS

Rektori käskkiri
Ülikooli auk irja  pälvis kauaaegse 

kohusetundliku töö eest ja  70. sün
nipäeva puhul TRÜ teadussekretär 
IRENE MAAROOS. Sam a tähtpäe
va puhu! avaldas rektor k iitust hea 
töö eest meister HELMUT MALI- 
NILE ja  50. sünnipäeval poliitilise 
ökonoomia kateedri dots. ÜLO 
VANAASEMELE.

Vaka alt välja
Mis asi? Ikka mõte! Vaka a lt v ä lja  ja  paberile. Sest juba selle kuu 

25. päevaks tahab toimetus teada saada tudengi-ideid tu leva-aastasesse 
lehte. M issugused teemad, rubriigid , pildid on oodatud? Kui tihti miski 
ilmuda võiks? M issugust teemat m issuguselt autorilt soovite lugeda 
jne. Niisiis, soovid, soovid paberile ja  toimetuse postkasti. A lla m är
kige k indlasti oma täielik  nimi, osakond ja  kursus.

Paberile võiks panna ka need n aljad , m ida väljakuulutatud  tudengi- 
huumori võistlus ootab. N aljakaust on veel üsna õhuke.

Tõsiselt naljast
Taas p o lnud  vabu  kohti s e l  in t e r 

klubi Baskini-õhtul ja  p i le te idk i v a 
bam üü g i l  m itte, õ h t u  i s e  o l i  näda l  
t a g a s i  u u e s  kohvikus.

Liiga f em in i in n e  o l i  s e e  Baskini- 
l e - p ä ä s en u t e  se l t skond . ( J a  l i i ga  
m asku li in sed  o l id  h o ob id  kohviku 
uk se le .) Eino Baskin a g a  i s tu s  sa a 
lis n in g  tu d en gk ond  laskis enda l  
d isk o -vä r vu s -  ja  s ö ö g im eh h a n i sm i - 
d e  muusika rü tm is  h ea  olla.

Baskinit e i  t o on u d  m e i l e  kirglik 
s o o v  t u d e n g i t e g a  s em u ju t tu  puhuda. 
(P ää sem ak s « Vanalinna S tu u d io l e» 
o n  s em u ju tu p u h u m is e  s o o v  p i g em  
t u d e n g i t e  p o o ln e . )  In t e rk lub is s e  tu li 
ta, s e s t  kutsuti — rääkima, küsi
m u s t e l e  va s tam a  ja  naeru tama.  
«■T u g e n g i h u u m o r i t » — nii luba s  
kuulutus. M õ tt e t ih eda id  v a s tu s e i d  — 
nii luba s Baskiti is e. Ja  s e l l e l e  v i i 
m a s e l e  a s i  lõpuks taanduski. Kor-  
v a t e s  a rg lik -paber l ike kü sim uste  
ham bu tu s t  j õu d i s  ta kel la kümneks 
hää le  kähedaks rääkida. Saa l a g a  
i s tu s  (k lub iga  e e s o t s a s  ja  au to r  
kaasa a r va tu d )  im p o t en t s e s  o o t u 

s e s  «Noh, Baskin o n  s i in  — nüüd  
kohe ütleb!» . Ütleski, ü t l e s  v ä g a  
ta r g a l t  ja  palju . Ütles , e t  par im  
huum o r  o n  ab su rd i  huum or  ( m it 
m e p l a a n i l i s t e  p ä r a s t ) ;  
e t  tin. s o t s ia a ln e  h uum o r  ( sa t i i r )  

kipub Eestimaal v i s t  koos t em a ga  
l õ p p em a , kui im e t  e i  juh tu  ja  
du o t  K ibus puu -Kriukov na l ja te -  
g em i s in n u s t u s  e i  taba ; 

e t  « Vanalinna S tuud io» o n  v ä g a  v a 
jalik t ea t e r ;  

e t  51. e lu aa s ta  o n  pa ra s  lahkumis- 
a e g  la va l t ;  

e t  Jü r i  J ä r v e t  t e eb  p r a e g u  Baski- 
n i g a  kaha ss e  võ ib -o l la  üht om a  
v i im a s t  tükki (k om ööd ia t ) ;  

e t  e lu s  saab a la t i nalia. a g a  nalja- 
t e g i i a l d  o n  üha v ä h em  ( v õ i  na i - 
j a n ä l g  üha su u r em ? ) ;  

e t  in im en e  p eab  andm a  en d a s t  kõik 
ja  r o hk em g i  ja  

e t  t ed a  o o t a s  s e l  õh tu l  v e e l  üks 
kohtumine.
Ja  ku idag i  kurb o l i  lahkuda s e l  

õh tu l  Baskini jä r e l  u u e s t  kohvikust.
IVAR JÕESAAR

TAIDLUS KOLLEK
TI IV ID  JUUBELI EEL

Esm aspäeval kohtus rektor prof. 
A. Koop ülikooli taid luskollektiiv i- 
de juhtide ja  esinda ja tega. V astas
tikku kasulikus ju tuajam ises s e lg i

ta ti v ä lja  lähemate, juubelieelsete 
aastate  ülesanded n ing mida on 
v a ja  teha selleks, et juubelip idus
tused kulgeksid väärika lt. V estlu
sest võtsid osa ametiühingukomitee 
esimees H. Kabur, kultuurikom isjo
ni esimees O. Saks ja  klubi juhata ja
H. Variku.



Õpetajate ettevalmistamine
ülikoolis XIX—XX saj.

olnust o olnust

(A lgus eelm ises lehes)

GOTTLIEB BENJAMIN 
JÄSCHE

Ringkonna koolikorralduse prob
leem idega tegeles veel 1803. a. ku
ni 1836. aastan i ülikooli nõukogu 
valitud  koolikomisjon, mis tegi 
palju  ära õppetöö korraldam isel 
B alti kubermangudes ja  Soomes. 
Koolikomisjon esitas ülikooli nõu
kogule güm naasium ide jaoks direk
torite, vanem- ja  nooremõpetajate, 

■samuti kreiskoolide jä re lv aa ta ja te  
ja  õpetajate kandidaadid, m ääras 
õppeplaanid ja  õppevahendid jms.

Katse siduda ülikooli koolikomis
joni kaudu üldhariduse probleemi
dega õ igustas ennast. Et õpetajate 
ettevalm istam ine pärast pedagoogi- 
lis-filo loogilise sem inari sulgem ist 
lõplikult ei katkeks, kerkis juba 
1858. aasta l küsimus pedagoogilis
te kursuste korraldam isest ülikooli 
juures.

Tartu kursused avati a lles 1861. 
a asta  11. jaanuari otsusega, te is
tes ülikoolides (S . Peterburg, Mosk
va, Kiiev, Harkov, Kaasan) aga  ju 
ba 1860. aasta  20. m ärtsi otsusega.

Oppetöõ kursustel kestis kaks 
aasta t, sisse astuda voidi sam uti 
kaks korda aastas  — aprillis ja  
augustis. Õppetöö jagunes teoree
tilisek s n ing praktiliseks, v iim asega 
taotleti tunniandm ise kogemuste 
omandamist. P raktikal olid kursus
lased arhiivi andmetel peale Tartu 
ka Tallinnas, M oskvas, Tuulas, 
W eim aris, Jenas. Neile saadeti pos
t ig a  järele e latisraha.

Tartu ülikooli pedagoogilistel 
kursustel on õppinud ka Läti ku l
tuuri- ja  haridustegelane Atis 
Kronwalds (1837—1875). Kursus
lased pidid ig as  sem estris esitam a 
teadusliku töö, A. Kronwaldsi uuri
muse (Der Unterricht in der Hei- 
mathskunde. Dorpat, 1867. 48 lk.) 
tunn istas eessõna k irjutanud pro
fessor H. L. Strüm pell sedavõrd

kaalukaks, et see v ääris  trükis 
avaldam ist.

Pedagoogilised kursused lõpeta
nu pidi Tartu õpperingkonna kooli
des töötama iga -aastase  stipendiu
mi eest 3 aastat, n ii-oli ka A. Kron
w alds Tartu saksakeelse õpetajate 
sem inari õppejõuks ajaloo a la l 
1867—1873. aastan i. Kursused töö
tasid 1867. aastan i.

Peale pedagoogiliste kursuste 
sulgem ist tuli 40 aasta  jooksul 
õpetajakutse saam iseks sooritada 
vaid vastav  kutseeksam.

Ü liõpilaste in its iatiiv il asutati 
1904. aasta l pedagoogikaring, m il
le juhata jaks üliõpi.ased valisid  
õppejõud N. K- Grunski (hilisem 
vene keele ja  kirjanduse professor). 
Prof. K. K- Sain t-H ilaire, püüdes 
aidata tu levasi õpetajaid oma elu
kutsega tutvumisel, asutas peda
googilise sem inari, mis tegutses
1908.— 1912. aastan i.

1911. aasta  3. juuni seaduse a lu 
sel avati Tartu ülikooli juures õpe
ta ja te  ettevalm istam iseks üheaasta
sed kursused. Kursustel oli neli 
osakonda, töötati paralleelselt nii 
üldainete kui ka eria laa inetega. 
Ü ldaineteks olid pedagoogika, pe
dagoogika a ja lugu , psühholoogia, 
koolitervishoid. Eriainetes tuli 
omandada vastava aine metoodika 
n ing tutvuda õppekirjandusega, 
kuulata õppejõudude-õpetajate n äi
distunde, koostada tunnikonspekte, 
anda proovitunde. Et õppetöö koo
lides toimus hommikupoolikutel, 
s iis  loenguid ja  sem inare saad i 
alustada õhtul tavalise lt pärast kel
la  v iit (erandina luges prof. A. I. 
Sadovski füüsika metoodikat kell 
13—14). Kollokviumidele, sem inari
dele, tundide analüüsile jms. kulus 
a g a  palju aega n ing kursuslased 
lõpetasid õhtuti töö tihti pärast 
kella  10, 11 (päevikupidaja-proto- 
ko llija  fikseeris tavalise lt ka lõpu- 
a ja ) .

NIKOLAI GRUNSKI

KONSTANTIN SAINT-HILAIRE

Kursuste tööst võtsid osa peale 
ülikooli õppejõudu te ka ü ldharidus
koolide eesrindlikumad õpetajad. 
Oli juhtumeid, kus kursuslased töö
tasid juba õnetajatena erakoolides, 
kursustelt taheti saada vaid doku
menti õDetajakutse kohta.

K äsitletaval perioodil tegelesid 
pedagoogika õpetam isega Tartu 
ülikoolis v äga mitmed inimesed.

Esimene filosoofiaprofessor, kes 
õpetajate instituudis õpetas oeda- 
googilisi aineid, oli Gottlieb Benja
min Jäsche (1762—1842). Jäsche 
oli Kanti õpilane. 1828—1832 oli 
Jäsche kirjavahetuses kuulsa Her- 
bartiga.^ Herbart esitles oma v iim a
ses k irjas 1832. aasta l Jäschele 
noort andekat meest Ludvig Hein
rich Strüm pelli (1812—1899), ke l
lest hiljem sai Tartu ülikooli filo
soofia ja  pedagoogikaprofessor 25 
aastaks.

Peale L. H. Strüm pelli erru saat
mist v a liti filosoofia- ja  pedagoo
gikaprofessoriks Gustav Teichmül- 
ler (1832—1888), kes luges 17 aasta  
jooksul ülikoolis muude ainete kõr-

LUDVIG HEINRICH 
STRÜMPELL

vai ka pedagoogika teooriat ja  a ja 
lugu, juhendas pedagoogika p rakti
lis i töid.

G. Teichmülleri asendajaks sa i 
tema õpilane, Tartu usuteaduskon
na lõpetanud lätlane Jakob Ohse 
(Jekabs Osis) (1860—1920), kes 
pedagoogikat luges vaid 1891. a a s 
ta I sem estril, põhiliseks jä id  tal 
filosoofia loengud. Seetõttu polnud 
m idagi im estada, et suurest v a ja 
dusest pedagoogika järele  hakkas 
seda aastate l 1911— 1915 lugema 
vene keele ja  kirjanduse professor 
Nikolai Kuzmitš Grunski (1872— 
1951). Tema loengud trükiti 1908—
1909. aasta  ülikooli toimetistes.

Lisaks nimetatud loengutele, mis 
olid heal teaduslikul tasemel n ing 
täiesti vabad religioonist, ilmus 
N. IC Grunskil trükis veel tõid pe
dagoogilisest k irjandusest, eriti 
vene pedagoogilise kirjanduse an a
lüüse. E raldi väljaannetena ilm u
sid L. Tolstoi, N. Pirogovi, 
K. Ušinski elu ja  tegevust k äs itle 
vad trükised.

õpeta ja te  ettevalm istam isega te
geles Tartu ülikoolis ka zooloogia- 
professor Konstantin Sain t-H ilaire 
(1866—1941). M itm ekülgsete huvi
a ladega inimesena korraldas ta 
loodusteaduskonna üliõpilastele 
1908.—1912. aasta l pedagoogikase- 
minare.

Kokkuvõtteks võib öelda, et õpe
ta ja te  ettevalm istam ine Tartu ü li
koolis oli äärm iselt ebaühtlane ja 
sagedasi m uudatusi üleelav nähtus, 
sõltudes suurel m ääral haridusm i
nistritest, õpperingkonna kuraato
ritest, ülikooli õppejõududest, ü ld i
sest suhtumisest haridusse ja  kooli
probleemidesse.

Kuid hoolimata sellisest olukor
rast võrsus Tartu ülikooli kasvan
dikest terve rida nimekaid tead lasi- 
õpetajaid , kes oma oskusi andsid 
edasi mitte ainult Balti kuberman
gude koolides, vaid ka kogu Vene
maa ulatuses.

HELGI MUONI

GUSTAV TEICHMÜLLER
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N. Toots, H. Koop. T artu  1980, 400 eks., 
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norm eerim ise j a  ta su stam ise  õ ig u s lik  
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Taidluskonkurss läbi
SÜGISESE KONKURSI EESMÄRKIDEST

M arianne S isask i küsimusele TAIDLUS KELLELE saab vastus o lla  
vaid üks — ikka tudengile endale, et muuta rikkam aks oma stuudiumi- 
aastad , kujundada kollektiivsust, arendada organiseerim isvõim et, vas
tutustunnet, ühiskondlikku aktiivsust, m ille m adalseisu üle juba palju 
aasta id  kurdetakse.

Esm akursuslaste konkursi eesm ärgiks on ag a  v ä lja  se lg itad a  nende 
taidlusvõim ekus:

©  et teaks neile pakkuda esinemisvõimalusi meil ja  m ujal; 
ф  et vastava lt soovidele-võimetele kutsuda neid klubi taidlusringg- 

dest osa võtma (või moodustada ka uusi r in ge ); 
ф  et ü liõp ilasaastate välte l ei ununeks koolipõlves õpitu, vaid et 

seda arendataks edasi, kasuks tulevasele tööelule.
Täiesti nõus tuleb olla se llega , et tudengitaid lust h indaks-analüüsiks 

tudengižürii, kui vaid leidub kü lla ldaselt -vastutustundega entusiaste, 
kes peaaegu täismõõdulise tööpäeva ohverdaksid kõikide etteastete lä
bivaatam iseks ja  arutam iseks.

HELVE KABUR

ON MEIL LAVAMASK LAVASIJUGA?
ü ü õ p lla s ta ld lu s  — kas see pole kõik üks su u r Illusio n ism ? Nii m õtlesin , kirt 

la v a l e s in es geo loogist illu s io n is t  Tarmo Tamm. Hil em sa in  k inn itu st. El tea  
ju , m ida p aku takse . Ometi loodad m id ag i fa n ta s t ilis t , m is sind rabak s. Oled 
end a g a  ka ju b a  ette v a lm istan ud  moneks nürim ee lsu sek s. Kas nad on la v a l 
Ikka nem ad Ise, loom ulikud, teevad  nad seda , m ida tah av ad  teh a? U suvad nad 
iseen n as t?  J a  kokkuvõttes on see ik kag i h u v itav  v aatem än g  (kõik need kuus 
tun d i joo ksvat a e g a )  j a  su g u g i m itte ra isa tu d  a eg .

H E T K S Ä H V A T U S E D
«Kodulinn, koduküla, kodurand, kodu . . .  M ida väiksem  rahvas, seda 

suurem kaotus . . .  M iks olen, ma olen tüdinenud» (žurnalistid ).
M aa, juured, kibestumine, pessim ism — selles pole m idagi imelikku, 

et need mõtted laval tihti läbi lõid. On nad ju eesti rahvale nii oma
sed. Siirus, mõistetavus, lihtsus. See on tudengitaid lus, ig ih a lja s .

*

Eesti filoloogidel on ansambel. Satiirilis-hum oristlik  sõnaansam bel 
rahvariiete ja  p illidega. «P a ig a le ! Betooni Rahvas lau lu löö, tõtta sa , 
tõtta sa, oi, oi . . .  on meil ühiselam us pulmad.»

See on taidlus, filo loogitaid lus. N aljakas!
*

Inglise filoloogid. H urraa! Noorteprobleemid! Noortetaidlus.
*

Süžeeline arm astuslugu. Rabindranath Tagore «Aednik». Südam lik
kus, intiim sus, professionaalsus. Suurepärased hääled. Kesköö luule
kava. Hea kauam ängiv k irjanduslik  p laat. On see tudengitaid lus?

*

Juhan V iidingu luulekogu kohta öelda «üks luulekogu» — no teatel 
«M a olen inimene!» ütleb kehakultuurlane, saa l plaksutab. Selle üle ei 
pahanda esinejadki mitte. Taidlust siin ei olnud. Kuidas teha? Ei tea !

*

Arstid: «Taevas lendab kaks sokki, üks punane, teine parem al. Isal 
on laua l kaks raam atut, üks hea, teine avatud . . . »  Absurd v ist! Kuid 
nad lõpetavad soovitusega olla punkt arengusp iraalis või sündida 
uuesti. Terane! Kava jääb  hajuvaks, veidi kirjuks, m itmetahuliseks, ka 
raskesti m õistetavaks.

Nemad ise: «Ü liõpilastaid lus, ta elab s iisk i!»
*

Biolooge huvitavad zooloogia, loomade tulevik, inimene — see on 
loodusõnnetus. A ga lutikad võiks Leningradi mnt. 25 ühikast küll 
lõpuks v ä lja  a jada. Seal elavad bioloogid.

Rekvisiitide ja  m assi korrutis ei võrdu menuga publiku hulgas.
Bioloogitaidlus.

*

«O lla või mitte o lla, m aksta või mitte m aksta, minna või mitte 
minna. Kui e i  on ei, kas siis o n  on on?» See, seal laval, ei olnud Ham
let, seal olid sina ise, üliõpilane. See ei olnud labane, nõme, ega ka 
habemega nali mitte. Oli kõige humoorikam, lavalisem , kõige rohkem 
publikule suunatud.

See on tudengitaid lus, mõnusa huumoriga!
*

Mida teha tudengitaid luseks? Luulemontaaž (esimene m õte!), väike 
näidend, head üksikesinejad, mõned laulud sekka, veidi n a lja  — kas 
seda pole natuke vähe? Kuid mida s iis? Ma ei tea.

Põgeneme luulesse, nii on lihtsam . Mõtteid vaid reastada on a la t i 
lihtsam  kui ise m idagi öelda. Ei, ma ei mõista hukka! Näidend, see on 
m idagi terviklikku, ka m änguline osa suurem. Kuid aktuaalne sisu, te
rav väljaöeldud mõte? Ma ei mõista hukka! Teeme n a lja ! Hea tuden
g inali on a la ti õigel kohal. Ka satiir i ja  huumori k a lla l tuleb tööd te
ha, m itte sugug i vähem, kui sügavtõsise kavaga.

M iks mitte jä tkata  m uusikalide traditsiooni. Eelmisel aasta l õnnes
tus ing lise  filoloogide «Kalevipoeg». Või koostada koguni rock-  või 
folkooper? Zanriline m itmekesisus on kindlasti üks arendam ist v ääriv  
suund. Selle le peaks lisandum a tugevam  vä ljam än g , küpsus, kompo
sitsiooni, idee, mõtte paikapandus. Kahju, et puudub peaaegu täieliku lt 
teaduskondadesisene konkurents.

Kasuks võib tu lla  väljaastum ine om aloominguga (puhtaga). F rag- 
mentaarium id, luuletused, laastud , afo rism id . . .  See on raske, kuid 
huvitav. T avaliselt va litakse luu letusig i üldtuntud kogudest. Nii võib 
aga  lavale  tuua ka meie endi probleeme. On meil probleeme? ONl

Tuleb mõelda, kas see, mida me ütleme, on ikka see, mida me mõt
leme ja  tahame öelda. On meil lavam askid lavasuuga? A ga meie ise? 
Tuleb otsida! Leidmisest oleme paraku veel v äga  kaugel.

MARGUS METS

MÄNGUREEGLID PAIKA
*  SisusL Taidluskavad võib teatud ting likkusega jag ad a  kolme 

gruppi. Kõigepealt tudengis/ioa>’d, siis luulekavad n ing kolmandaks 
üksiknumbritest koosnevad programmid, kus peavad ilmnema uued tä 
hed ja  anded. V iim asel ta id lusü levaatusel olid esindatud peamiselt kaks 
esimest. Tulevased Krummid ja  Rannapid on v ist konservatooriumis, 
ülikooli (tudengi-)ta id lus eeldab muud.

^  Mõistest. Kas tudengis/ioo* = tudengitaid lus? Või võrdub tuden
g ita id lus luulekavadega? Mõlema seisukoha üle võib v ist lõpmatult 
vaielda. Ü liõpilaspäevade a ja l nägim e sisu lise lt kõrgkoolide laulukon- 
kurssi, mis oli k indlasti ka tudengitaid lus.

^  Sisukusest. Pole kahtlust, et heal luulel on hästi esitatuna m aa
giline võime meid hinge kinni pidades istuma sundida. Kas järgnenud 
ap laus on luu leta ja le  või esita jate le? Või hoopis nende töö sünteesile, 
m ille taga  on kava kokkuseadja ja  esita ja te  vaev n ing h ig i? Tudengi- 
s h o w  sisuks on üliõpilaselu — kõvad saiad  puhvetis, komandant jms. 
Kas sisu = sisukus? Tudengiprobleemid iseenesest ei tag a  veel v a i
mukust, kui selle  tag a  pole kümneid kägardatud paberilehti lam edate

(Jä rg  4. lk.)



Taidluskoifikurss läbi
MÄNGUREEGLID PAIKA

(A lgus 3. lk.)

naljade ja  lohisevate dialoogidega, tundidepikkusi vaid lusi ja  proove. 
Teravmeelne nali võib küll peas vä lga tad a , kuid selle  realiseerim ine 
nõuab teinekord nüri ja  rasket tööd.

& Võrdlemisest. M is on paremini öeldud, kas «M äletad , Ing, seda 
alleed / seda üksikut lum ist teed» või «Kas on on on?»

Igasugune võrdlemine ja  reastam ine on juba iseenesest raske, am 
m ugi siis erinevate taid lusžanride korral. Kas eelistada esituse taset, 
vaim ukat n alja , teravaid probleeme, m õttesügavust või veel m idagi 
muud? Äsja möödunud taidluskonkursi tulemusi vaadates tundub, et 
tegem ist on (teadliku või ebateadliku) kom promissiga. Esindatud on 
kõik žanrid, kuid jääb  küsimus: kas see esindatus on sih ilik? Või läh 
tuti muudest kriteerium idest — nähtud vaev, vaim ukus vms.?

#  H innangutest. Ü liõpilaste hinnangute kohta võib teha teatud jä 
reldusi kava kuulam ise (vaikus, nihelemine ja  köhatamine, naer, v iisa 
kas kätep lagin  või tõeline ap laus jne.) jä rg i. Zürii h innang kajastub 
otsuses. Kas need kaks hinnangut ka kokku langevad , on iseasi. Igal 
juhul oleks tudengkond väärinud otsuse (hinnangu) põhjendamist, 
sest see oli tudengite taid lus tudengitele. M is esinejatesse puutub, siis 
kõigi nende töö kavade kokkuseadmisel ja  esitam isel oleks väärinud 
vähem alt mõnelauselist retsensiooni — kas žürii otsuses endas või 
tem ast lähtuvas artik lis . Kes muu kui žürii koosseisu kuulunud a jak ir
jandustudeng pidanuks ülikooli ajalehele kaastööd tegem a? Või oli 
eeal teine tööjaotus?

^  Võistlustingim ustest. Enne kui m ängim a hakata, tuleb kokku lep
pida m ängureeglites.

JAAK RABA

ф  Bioloogid-geograafid-geoloogid kaitsesid taid luskonkursil loo
duse autoriõ igusi.

EVALD VELDEMAIMNI foto

Esinemiskavad ülikooli 
juubeliks

Ametiühingukomitee kuulutab v ä lja  meie ülikooli a ja lu gu  ja  
tänapäeva tutvustavate kavade (ag itb r igaad id e ) stsenaarium ide 
konkursi. Tekst ( 8—10 m asinak irja lehekü lge) peaks olema mõel
dud 15—20-m inutilise kava jaoks. Tööde esitam ise tähtaeg on 
16. veebruar 1981. a. Tööd esitada m ärgusõna a ll ( lisad a  kin
nine ümbrik oma andm etega) ametiühingukomiteesse. Zürii kuu
lutab oma otsuse v ä lja  27. veebruari ülikoolilehes. I kohale tu l
nud töö autor saab preemiaks 50 rbl., II koht — 30 rbl. ja  III 
koht 20 rbl. V astavatasem eliste tööde puudumisel võidakse pree
miad ümber jao tada. Kavade esitam ise esm aõigus antakse keva
del (m ärts is ) toimuval teaduskondadevahelisel taidluskonkursil 
kavade autorite teaduskonnakaaslastele. K unstiliselt heataseme- 
listel e s ita jate l on võimalus esineda ülikooli teaduspäevadel nii 
meie vabariig is  kui ka teiste liiduvabariik ide ülikoolides (v iim a
sel juhul peab esitus olema vene keeles).

Konkursil võivad osaleda kõik meie ülikooli üliõpilased ja  
töötajad , ka v ilistlased .

Head pealehakkam ist!
Ametiühingukomitee kultuurikom isjon

POLIITPÄEV MUINASJUTU DISKO
Kolmapäeval, 10. detsembril kl. .. . .. .x ülikooli töötajate ja  üliõp ilaste las-

14 esineb au las  EKP Keskkomitee j e je on pühapäeval, 7. detsembril
kultuuriosakonna juh ata ja  OLAF kell 15.30 uues kohvikus (Leningra-
UXT. di mnt. 27).

KLUBI ÜRITUSED

LENINGRADI MNT. 27
л KOHVIKUS

VIIMAST KORDA Reede|j ,2 detsembril kl „
Kolmapäeval, 10. detsembril kl. «OLÜMPIA 80» (KALEV VAP-

19 au las  klubi näitering i etendus PER, TIIT RÄÄK), film iprogramm.
T. V esaasi «JÄÄLO SS» (taustaks ф  Kolmapäeval, 17. detsembril
kujundus, m uusika, slaid id , näitle- 19 ÜHEMEHEÖHTU ERVIN
ja ik s 11 tudengit). ABELIGA.

Ülikoolist sõltub Tartu spordipale
See ei ole uudis. Nagu ei ole 

uudis seegi, et kes juba esirinda 
jõudnud ja  rohkem saavutanud, se l
lelt ka rohkem nõutakse-oodatakse* 
Möödunud neljapäeval toimunud 
spordiklubi konverentsil a ru ta tig i 
ülikooli spordiprobleeme ja  -mure- 
sid, otsiti võimalusi nende lahenda- 
niseks.

D elegaate tuli kokku 104. Konve
rentsi presiidiumi valiti senine 
spordiklubi juhatus n ing külalised : 
:<Kalevi» Kesknõukogu esimees Tõ
nu M urašev, «K alevi» Tartu L inna
nõukogu esimees Enn Toodo, T ar
tu Spordikomitee esimees Vello Ki
vi ja  kehakultuuriteaduskonna de
kaan Atko Viru. Konverentsi juh a
tas Alfred Pisuke, sekretäriam etit 
pidas S ilv i Leet.

Spordiklubi tegevusest eelnenud 
aasta l andis aru juhatuse senine 
esimees Arnold V aiksaar. Kõige- 
nealt vaatles ta ülikooli sporti 
olümpiamängude tausta l. Olime 
esindatud vaid talim ängudel düna- 
molase Fjodor K oltšin iga, ehkki 
mõnedki sportlased (R. Palm , 
J. Poljans, R. Ruukel, G. Organov) 
kandideerisid Moskva-koondisse. 
A. V aiksaar leidis, et ülikooli panus 
3esti NSV tippsporti on vähene
mas, rakendatud abinõud liiga  eks
tensiivset laad i. M aha on jäänud 
treeningu juhtim ise tase. V abariig i 
m eistritiitleid võideti viim ase a a s 
taga aga  40.

Juhatuse tähelepanu keskpunktis 
olid massispordiküsimused. III jä r 
gu nõuded täideti aastag a  rohkem 
kui 1300 korda. Kuid rahule jääda 
ei saa. Ülikooli sport on muutunud 
enam jaolt KKT asjaks. Teistega te
gelemine on treeneritele aeganõud
vam ja sellest loobutakse esimesel 
võimalusel. Hoogustada tuleb te
gevust teaduskondades. 1600 osale
ja t teaduskondadesisestel võ istlus
tel on vähe. V ajatakse enam võist
luslikke ettevõtmisi. Regulaarseks 
tuleb muuta ülikooli spordipäev, pa
randada selle korraldust, tagada 
m assiline osavõtt.
A. V aiksaar rääk is ka muredest 
spordibaasidega. Need hakkavad 
amortiseeruma, näiteks on v iletsas 
seisukorras ülikooli staadion. Kõigi 
probleemide lahendamiseks tuleb 
tunduvalt parandada koostööd «K a
levi» Kesknõukoguga.

Revisjonikomisjoni esimees Heli 
Ruussaar andis kokkuvõtvalt aru 
teostatud 3 revisjonist.

Ülo Tölp valutab  eriti südant 
sõudebaasi pärast. Puust ehitised 
on juba 20 aasta t vanad ja  võivad 
ühel heal päeval lih tsalt kokku kuk
kuda. Uut sõudebaasi oleks ülikoo
lile  v a ja  mõne aasta  jooksul, m ui
du ähvardab sõudesporti hääbum i
ne.

Arstiteaduskonna spordinõukogu 
esimees Tõnu Juul oli ainus tudeng, 
kes konverentsil sõna võttis. Ta 
vaatles toimunud üritusi üliõpilase 
poolelt. Tudengi seisukohast on 
spartak iaad i juhend täiuslikkusest 
kaugel, mitmed võistlused toimu
vad enne sessi, mitmed on halvasti 
organiseeritud ja  läbi viidud.

B aasidest kõneles konkreetsemalt 
spordibaaside juh ata ja  Enn Uiga. 
6 kuud tag as i sõlm iti leping soom
lastega , kes kohustusid 1981. aasta  
lõpuks Tartusse rajam a suure ker- 
gejõustikuhalli. Detailid juba s a a 
buvad. Suurim  valu laps on Toome 
tennisepaviljon, uue ehitam ist on 
taotletud 10 aastat. Nüüd on lõ
puks projekt kinnitatud, jääb  vaid 
detailid  Räpina m etsam ajandist 
v ä lja  osta.

Kehalise kasvatuse ja  spordi ka
teedri juh ata ja  Uno Sahva käsitles 
täpsem alt rahvaspordi olukorda. Ta 
tõi eeskujuks m atem aatikute rahva
spordiklubi «M atra», avaldas loo
tust, et seda laad i klubisid tekib 
m ujalg i.

Kergejõustikust rääk is kergejõus- 
tikukateedri juh ata ja  Alfred Pisuke.
Tulem ustega ollakse rahul, jä rgu - 
sportlaste protsent on aga  väike 
sellepärast, et vastu võetakse kõik 
soovijad. A. Pisuke lootis ka side
mete paranem ist v abariig i kerge
jõustiku funktsionääridega.

Dekaan Atko Viru peatus m ajan- 
dusprobleemil. Sportm ängudes on 
finantseerim ine osavõtjate endi asi. 
Nii oli TRÜ väravpallim eeskond ju 
ba sunnitud üle minema «Koope- 
raatori» värvidesse, kes suudab te
da rahalise lt toetada vabariig i ja  
ü le liiduliste võistluste tarv is.

Raskejõustiku ja  veespordi ka
teedri juh ata ja  Jaan  Loko k iitis 
spordiklubi p a lga lis t kaadrit tehtud 
töö eest, ütles, et spordiklubi noor

juh ata ja  Ivar V alge on mees õigel 
kohal.

Tartu spordi juhtkonna nimel võt
tis sõna Vello Kivi. Ta m ärkis, et 
spordiklubi on ära teinud suure 
töö. P laan iliste  ü lesannetega on 
hästi toime tuldud.

Seejäre l anti sõna Tõnu Muraše- 
vile, kes esm alt k iitis ülikooli rah
vast organiseerituse eest. Nii ladu
sa korraldusega konverentsi ei 
kohtavat iga  päev. Ta ütles, et on 
va ja  suurendada ülikooli spordiklu
bile an tavat m ateriaalset toetust, 
sam uti laiendada treenerite arvu 
ülikoolis. Ülikooli sportlaste panus 
vabariig i koondisse on suur: rah
vaste spartak iaad il andis ülikool 
punktiarvesse 82,15%. Kuid tõhusa
m alt tuleb tegelda rahvaspordiga. 
Lõpetuseks soovis T. M urašev uue
le juhatusele palju edu, lubas pare
mat koostööd vabariig i spordijuh- 
tidega.

Lõppsõnaga esines Arnold Vaik
saar, kes tänas asja like  ettepaneku
te eest. Ivar V alge luges ette otsu
seprojekti, mis hääletam isel ka 
vastu  võeti.

Uus juhatus sai 11-liikmeline: 
spordifüsioloogia kateedri juh ata ja  
Elmar V asar (esim ees), Uno Sah
va, Alfred Pisuke, suusaspordi ka
teedri dotsent ENSV teeneline spor
ditegelane Arne Kivistik, kehalise 
kasvatuse õppejõud Toivo Jürim äe, 
sportmängude kateedri õppejõud 
Tarmo K ajandi, Leo Toom sam ast 
kateedrist, m atem aatikateaduskon
na õppejõud Rein Lepik, Ivar Val
ge, KKT üliõpilane Sulev Lüütsepp 
ja  žurnalistikaüliõpilane Veiko 
Paalm a.

Konverents lõppes paremate 
spordijuhtide ja  sportlaste au tasus
tam isega. «K alevi» Kesknõukogu 
autasu pälvisid A. V aiksaar, V. 
Lenk ja  H. Ruussaar, «K alevi» 
Tartu Linnanõukogu oma H. S ild 
mäe, L. Toom, S. Visnapuu, E. El- 
lerm a, R. Lepik, U. Kaup ia  T. Juul. 
Spordiklubi au tasustas P. Vaardi, 
A. Volmerit, R. Palm i, T. Zoovat, 
T. Lauri, S. Kikast, M. Karneskit, 
A. Pattakut, I. Kukke, A. O jastut, 
A. V aiksaart, V. Lenki ja  H. Ruus- 
saart.

INDREK LINDSALU

Veest saadud 
kohad ja 
punktid

Ülikooli spartak iaad  saab hoogu. 
Lõppenud on kaks ala — orientee
rumine ja  ujumine. Võrkpallis lõp
pesid alagrup im ängud, alustavad 
malevõistkonnad. U jum isest ja  
/õrkpallist on veidi pikemalt juttu 
allpool. Siinkohal võistkondlik pa
rem usjärjestus pärast lõppenud 
alasid.

1.—4. a r s t it . 22 p.
b io lo o g ia-g eo graa fia t.
KKT II 
m a ian d u st.

5 .- 6 .  KKT III 21. p.
m atem aatik a t.

7. õ ig u s t . 20 p.
8. spordim ed. 18 p.
9. filo loo g ia t. 14 p.

10. KKT IV 13 p.
11—12. KKT I 11 p.

tö ö ta jad
13. fü ü sik a -keem ia t. 10 p.

14. a ja lo o t.
15. žu rn a lis tik ao s .

8 p. 
5 p.

Leheteg ija ilg i on (lehe) ruumi
nappus mureks. Seepärast võib mõ
n ig i mõelda, miks spartak iaad i u ju
m isvõistlustest juttu pole. Võist
kondlik parem usjärjestus siisk i 
lehte sattus. Nüüd ka veidi pike
malt.

Võistlus oli Tähtvere «Dünamo» 
u ju las ja  kestis kolm päeva. Selle 
a ja  sees käis vees 146 meest ja  81 
naist. Võisteldi 100 m ja  teateu ju 
mises. Raskejõustiku ja  veespordi 
kateedri õppejõult Heino Laidrelt 
pärisin võistluste kohta lähem alt. 
Korraldus oli ladus, u ju jad  tulid

võistluste läb iv iijatena toredasti 
toime. Veel enam: seekord ei rahu l
dunud KKT ja  spordimeditsiini tu
dengid ainult kohtunike osaga. 
Lõid ise kaasa, ja  edukalt. M ees
test oli parim Kalle L iivam ägi 
(KKT III) hea a ja g a  56,5. Naistest 
võidutses L ilian  M atsar (KKT II)
1.06,2.

N aised 100 m. 1. L ilian  M atsar (KKT 
II) 1.06,2; 2. M ari-Ann Koort (sp o rd i' 
m ed.) 1.07,1; 3. Irin a  Dorožko (KKT II) 
1.08,2; 4. T erje Tomson (a r s t it .)  1.09,7;
5. M arika  T ikerbär (KKT III) 1.13,8;
6. Ene Viik (KKT IV) 1.15,1; 7. Heidi 
P raakel (KKT II) 1.15,4; 8. J e len a  Vol
kova (spo rd im ed .) 1.16,0.

4 X 50 m. I. spordim ed. I (S . G ulja- 
je v a , J .  O rlova, J .  Volkova, M.-A. 
Koort) 2.17,7; 2. KKT IV 2.20,4; 3. a rs tit . 
2.28,4; 4. KKT II 2.38,2; 5 m a jan d u st. 
2.41,4; 6. spordim ed. II 2.51,8.

Mehed 100 m. 1. K alle L iiv am äg i 
(KKT III) 56.5; 2. Ofeg Labšin ( KKT 
II) 58,0; 3. A rtur T ikkerbär (KKT III) 
58,7; 4. G unnar Toim ing (KKT III)  
59,3; 5. A tis G rundm anis (spord im ed .) 
59,5; 6. S erge i M ihhailov (KKT I) 59.8;
7. A leksandr Zõkov (KKT III) 1.01,6 ;
8. Andrei Ossipov (spord im ed .) 1.02.1.

4 X 50 m. 1. KKT III (G. Tõnning, 
A. Zõkov, K. L iiv am äg i, A. T ikkerbär) 
1.47.8; 2. spordim ed. M 8.0 ; 3. KKT I 
58,0; 4. m a jan d u st. 2.01,4; 5. arstit-
2. 11,8; 6. KKT III 2.12,0.

Finalistid 
selgunud

Möödunud nädalavahetusel said 
selgeks võistkonnad, kes m ängivad 
finaalis. Sinna pääsesid a lagrupp i
de kaks parem at: meeste esimesest 
a lag rup ist said edasi arstit. ja  
füüsika-keem iat. (0 :2 ), teisest
— õppejõud ja  m atem aatikud 
(2 :1 ). S iia  juurde veel n iipalju , 
et m atem aatikud ja  õ igusteadus
konna tudengid m ängisid kor
dusm ängu. Põhjus oli, et õ igus
teaduskonna meeskonnas m ängisid 
registreerim ata m ängijad . Kordus
m ängu võitsid m atem aatikud 2:1. 
Kolmandast a lagrup ist pääsesid fi
naali KKT III ja  b ioloogia-geograa- 
fiateaduskond (0 :2 ).

N aistest jõudsid lõppmängudele

filoloogiat., m atem aatikat, (om ava
hel 2 :0 ), töötajad, m ajandust. (2 :0 ), 
b io loogia-geograafiat. ja  spordi
med. (2 :0 ).

Allpool ka esimeste finaalm ängu
de kava:
6. detsem bril
14.25 b io lo o g ia-g eo graafia t. —

ars t it . M
14.50 b io lo o g ia-g eo graa fia t. —

m atem aatik a t. M
15.20 v i s k e v õ i s t l u s  M, N
15.50 õ p p eõu d  — KKT III M
16.50 füüsik a-keem iat. —

m atem aatik a  M
17.30 a r s tit . — õppejõud M
18.10 füüsika-keem iat. — KKT III M
7. detsem bril
11 õppe;õud — füüsik a-keem iat. M
11.45 a r s t it . — m atem aatik a t. M
12.20 õppejõud — bio loogia-

g e o g raa f ia t. M 
13 b io lo o g ia-g eo graa fia t. —

fü üsik a -keem ia t. M
1M 0 õooe!õtid — m atem aatik a t. N
14.10 spordim ed. — õppejõud N 
15 m atem aatik a t. — spordim ed. N

Kavas on m ärgitud ka n iisugune 
a la , nagu viskevõistlus. Seda m än

givad ka pealtvaata jad . Iga teadus
konna 5-liikmeline võistkond püüab 
tennispalli läbi korvirõnga v isata . 
V õitjale tasuks tort! Ka see võist
lus läheb spartak iaad iarvestusse.

RAIVO LOTT

UUDIS *  SPORT
*  T artu s peeti 41. sõpruskohtum ine 

u jum ise s TRÜ ja  Leedu K ehakultuuri- 
in s titu ud i v ah e l. M atši võ itis  m eie ü li
kool. In d iv id u aa lse lt peeti kom pleks- 
a rv e s tu s t . N aistest võ itis  L. M atsar 
(TRÜ ) 2510 pu n k tiga  ja  m eestest A. 
M ockus (LK I) 2649 pu nk tiga  (ko lm as
oli K. L iiv am äg i (TRÜ ) 2448 p u n k tiga .

% N ädalavah etuse l k ä is  m eie võrk
p a llu r ite l k ü la s  R iia  P I. Ü likooli na ised  
m än g is id  3:1 ja  2:3, mehed 1:3 ja  3:2.

*  K alevi d žuud o m eistrivõ is tlu ste lt tõi 
k eh ak aa lu s  kuni 71 k g  esikoha A rv idas 
G alen tas (spordim ed. I I ) . A ivar Je re t 
(õ ig u s t. II) o li k eh ak aa lu s  kun i 95 kg  
ko lm as.

Toimetaja V. SOOTAK

A la leh e «TRÜ » to im etuse a a d re ss : 202400 T artu . Ü likooli t .  18. TRÜ, ruum  302. te l. 341-21/253. H ans H eidem anni n im . trük iko ja  trükk . Tartu  O llkooll 17/19. III . Ü ksiknum bri hind 2 kop.
« . ■  T ellim . nr. 4293. MB-11701.

j  «Тарту Рийкляк Юлмкоол» («Тартуски! государственны* университет»). Орган парткома, ректората, комитет* JIKCM и профкома Тартуского государственного университета, г. Тартуг
Эстонской ССР.



KOICI MAADE ; 
PROLETAARLASED

tartu
riiklik

ülikool

r i t *  К. K nautzw m lrJ? I
j f  ш т . ENSV m i t k  !

I
1 :Ш г

£KP TRü komitee, TRü rektoraadi, ELKNü TRü komitee ja TRü am etiühingukomitee häälekandja

«Teenin Tartu Riiklikku ülikooli!» Valmimiseni
veel

Poliit-
poeval

Kolmapäeval oli järjekordne po
liitpäev. Meie üliõpilaste, õppejõu
dude ja  töötajatega kohtus EKP 
Keskkomitee kultuuriosakonna ju 
h ata ja  O. Utt. Ta kõneles ak tu aa l
seist kultuuriprobleemidest peatudes 
lähem alt NLKP Keskkomitee pro
jekti «NSV Liidu m ajandusliku ja  
so tsiaa lse  arengu põhisuunad a a s 
ta iks 1981—1985» kultuuriküsim usi 
käsitle tavate l osadel ja  vastas küsi
mustele.

AUTASUSTAMISI
Eduka töö ja  aktiivse tegevuse 

eest noorte kommunistlikul kasva
tam isel n ing seoses ELKNÜ 60. 
aastapäevaga au tasustas Eesti NSV 
Ülemnõukogu Presiidium 4. det
sembril oma a u k i r j a g a  meie 
komsomolikomitee arvestussektori 
juh ata ja t MALLE OMANNI.

EKP
ф  Komitee 24. novembri istung il 

võeti NLKP liikm eiks füüsikaosa
konna diplomand Arvo Kikas ja 
eesti filoloogia II kursuse ü liõp ila
ne Tiina Kuusik. NLKP liikm ekan
didaadiks sa i üliõpilane Reet Vares 
ajaloo-osakonna III kursuselt.

®  Ametiühingu- ja  komsomoliko
mitee tööst ü liõp ilastaid luse idee- 
lis-poliitilisel suunam isel kõnelesid 
ametiühingukomitee esimees Helve 
Kabur, komsomolikomitee asesekre- 
tär Valev P lato  jt. Ü likoolis on mi
tu suurt ja  kõrgetasem elist taid lus- 
kollektiivi (koorid, rahvakunstian- 
sam bel), tegutsevad väiksem ad rin 
gid ja  ansamblid (kohviku ja  klubi 
ansam blid, näitering , vene rahvu
sest ü liõpilaste draam astuudio jt .) . 
Antakse iseseisvaid kontserte, esi
netakse ülikooli üritustel. Repertu
aari ja  teisi ta id lusega seotud küsi
musi on ametiühingukomitee pide
valt arutanud. Ametiühingu kultuu
rikomisjoni esimees Olev Saks li
sas, et ülikoolis on kü lla lt ande
kaid noori, teinekord jääb  va jaka  
nende oskuslikust suunam isest. Üle-

TRÜ komi
ülikooliliste ürituste organiseerim i
seks oleks va ja  professionaalse ta 
sem ega inimesi. Nende juhtida 
võiksid olla ka ag itb rigaad , üliõpi- 
lasteater jm. Palju  jätab  soovida 
taid luse m ateriaalne baas, harju ta- 
mis- ja  esincmisruumi jä i väheks 
klubi remondi pärast.

©  Ü liõpilaspäevadest andis in
formatsiooni kcmsomolikomitee 
asesekretär Valev Plato.

®  8. detsembri istung il võeti 
NLKP liikmeks stom atoloogiaosa
konna III kursuse üliõpilane Raul 
Christiansen, liikm ekandidaatideks 
rahanduse ja  krediidi osakonna IV 
kursuse üliõpilane Gunnar Lam
bing, keemiaosakonna IV kursuse 
üliõpilane Ain Pedak, žurnalistika- 
osakonna diplomand Krista Muld- 
ma ja  m atem aatikateaduskonna 
diplomand Jefim  Vaism an.

Ш Ühiskonnateaduste kateedrite 
parteiorganisatsiooni tegevusest 
NLKP XXVI kongressi eel andis 
ülevaate nende parteibüroo sekretär 
Ervin Kivimaa.

@ õigusteaduskonna parte io rga
nisatsiooni tööst õppekasvatustöö 
suunam isel kõnelesid teaduskonna 
parteibüroo sekretär Inge Orgo ja  
pedagoogika ja  metoodika kateedri 
juh ata ja  Inge Unt. Teaduskonnas 
on häid tavasid . Eksamitulemusi 
arutatakse nõukogu koosolekuil jm., 
on tõusnud õppejõudude nõudlik
kus. Ü ksikasja liku lt suunatakse 
komsomolitööd. Õppeprotsessi tä iu s
tam ise eesm ärg il viidi läbi ankeet
küsitlus v ilistlastele . Probleeme te
kitab kaugõppijate ettevalm istam i
ne, sest paljud jätavad  eksam itele 
tulem ata, viim aste aastate  jooksul 
on vähenenud kaugõppijate eneste 
nõudlikkus.

Selle küsimuse ja  eelmisel komi
tee istungil arutusel olnüd taidluse 
kohta võeti vastu  otsused.♦

@ Kinnitati tsiv iilkaitse  parteipo
liitilise  töö plaan.

#  Arutati ülikooli ajaloo ja  re
volutsiooniliikum isest osavõtnud 
isikute m älestuse jäädvustam ise 
projekti.

Kes võitis
«Sveicinäti, därgie latviešu drau- 

g i!»
Nende sõnadega terv itas õ igus

teaduskonna dekaan dots. Albert 
Paltser laupäeval, 6. detsembril Lä
ti RÜ juuratudengeid. 13-liikmeline 
delegatsioon tuli traditsioonilisele 
sõpruskohtumisele. 3. keskkooli 
võimlas rivistusim e vennalikuks hi
g ivalam iseks. Võita tahtsid muidu
gi nii nemad kui meie. Korvpalli 
võitsime 67:64. Võrkpallis kaotasi
me 2:1. Ohtu veetsime ühiselt v a 
nas kohvikus. Kaks noormeest 13 
lauanaabrist va ldas eesti keelt. Üks 
neist, E gils S trauš on koguni 6 
aastat elanud-õppinud Tartus n ing 
on vana tuttav ühisüritustelt, mis 
said a lguse  juba 1957. aasta l.

Pühapäeval jä tkus kohtumine ku- 
k ilkorvpalliga.

Kes s iis võitsid? Meie? K ülali
sed? Või traditsioon? P igem kõik.

ENN UUS,
õigusteaduskonna pressisekretär -

13 päeva

M uinasteadusemuuseumis. Komsomolikomitees.

3. detsembri pärastlõunal heisati 
peahoones punakangaline «Tere 
tu lem ast!» Kella a lla  kogunenud ü li
kooli juhid heitsid ootuspilke s isse
käigu  poole. Meie vabariik i kü lastav  
ÜLKNÜ Keskkomitee esimene sek
retär Boriss Pastuhhov oli saabu
m as ülikooli. Tartus saatsid  kõrget 
kü la list EKP Keskkomitee sekretär 
Rein R istlaan , ELKNÜ Keskkomi 
tee esimene sekretär Donald V isna
puu, EKP Tartu Linnakomitee es i
mene sekretär Indrek Toome jt.

Kell 16.35 a lustas Boriss P astuh
hov tutvum ist meie ülikooliga. 
Kohtumisel rektoriga kuulis ta lühi- 
ülevaadet ülikooli ajaloost ja  eel
seisvast juubelist, komsomolikomi
tees tutvustati aktiiv i. Külalist hu
v itas ka k lassika lise  muinasteaduse 
muuseum.

Kell 17 avas rektor Arnold Koop 
ülikooli au las piduliku koosoleku. 
Ü liõpilaste nimel tervitasid  komso
molisekretär M adis Kallion, Anna 
Pintšukova (rav i VI k.) ja  Sulev 
Kuuse (bioloogia I k .). Seejärel 
võttis sõna Boriss Pastuhhov. Kü
laline rääk is, et oma teekonnal Tar
tusse õnnestus tal viibida ka aja loo 
lises Võisilma talus, ja  soovis te- 
gutsem isindu n ing uusi õnnestumi- 
ei 60 aasta t tag as i alustatud liiku

mise jätkam isel. M uuhulgas ta sõ
nas: «Tartu Riiklik Ülikool on Nõu
kogude Liidu üks parim aid kõrg
koole. (Aplaus.) Mul on heameel 
teie komsomoiiie ü e anda ÜLKNÜ 
Keskkomitee aukiri noorsoo kom
m unistliku kasvatam ise eest.»

Rektor asetas külalise pähe ü li
kooli tekli. TRÜ auüliõpilase Bo
riss Pastuhhovi ilme väljendas s ii
rast liigu tatu st: «Kui ma oleksin 
sõ javäelane, ütleksin: «Teenin T ar
tu Riiklikku Ü likooli!»» M älestu
seks k ingiti graafikasse jääd vu sta 
tud peahoone vaade, lilled. Meie 
mees- ja  naiskoori esituses rõkatas 
rõdul «Gaudeamus».

Rektor Arnold Koop teg i ettepa
neku terv itusk irja saatm iseks 
NLKP Keskkomitee peasekretärile 
Leonid Brežnevile. Komsomolikomi
tee asesekretär Andrus Lauren lu
ges ette k irja  projekti.

Komsomolipidustused jätkusid  
eelmisel nädala l pealinnas. Peeti 
ELKNÜ Keskkomitee ja  komso
moli Tallinna linnakomitee ühine 
pidulik pleenum, saadeti tervituskiri 
NLKP Keskkomiteele, kuulati-vaa- 
dati tähtpäevakontsert!. Neil üritu s
tel osalesid ka meie ülikooli kom- 
somolijuhid.

VIKTOR NULG Autudengiks. ARVO TENNO fotod

Valm iva teadusraam atukogu II 
korruse ühel klaasuksel on suuna- 
viit «S taap ». Sealt käib oma r ing 
käikudel tehniline komisjon eesot
sas haldusprorektor Ain O istaveli- 
ga. Ehitajad on seni hindamiseks 
pakkunud üldtehnilisi töid ehk kõi
ke seda, mis silm aga näha, sead- 
meteni pole veel jõutud. Viimasel 
a ja l liigub ehitusel üha rohkem abi
väge ülikoolist, näiteks sõjanduse 
kateedri 22 töötajat tegid toreda 
laupäevaku. Tööd jätkub, loomuli
kult ka eh itajatele. Hoone-esises 
basseinis tuleb lõpetada sisetorus- 
tik ja  teha tihendusproov. Tulevase 
purskkaevu esm aülesanne on seo
tud konditsioneerim isseadmetega. 
Akadeemia ja  T iigi tänava poolse
tel külgedel viim istletakse v ä lis 
fassaad i. Ventilatsiooniseadmete 
katsetajad  T allinnast leidsid õhu- 
kao olevat lubatust suurema — mi
dagi tuleb teha. H iljuti anti esime
ne lihv tammeparketile, trepiastme- 
tele paigutatakse veel marmorplaa-

EINAR KEILA

S@pi*us-> 
püevad 
TPedl-s

peetakse 10.— 14. detsembrini. Te
gelikult a lg as  osa kavandatud 17 
üritusest juba esm aspäeval — teat- 
risõprade nädal ja  ERKI üliõp ilas
tööde näitus. Puhkeõhtutel m ängi
vad ansam blid «Funky G araaž», 
«A jalik», «V iim ane padrun», osale
da võib ka folkmuusika päevadel. 
Reedel annavad instituudi au las 
kontserdi ro ck  grupid Rein Rannapi 
ja  Erki-Sven Tüüri juhatusel. Kes 
sõidab nädalavahetusel Tallinna, 
mingu kaasa elam a spordis/ioa»’le 
«Dünamo» hallis , kus toimub T al
linn—Tartu sõpruskohtumine jä ä 
hokis.

RSP-80 lõpetamine toimub lau 
päeval J . Tombinim. kultuuripalees.



Komsomolikroonika

ARVO LAMP, 
AJALOOTEADUSKONNA 

t  KOMSOMOLI BÜROO SEKRETÄR

Sündinud 9. m all 1958. 1977. a . lõpe
ta s  R ap la Keskkooli. TRÜ-sse a s tu s  s a 
m a a a s ta  sü g ise l. E sim esest kuni kol
m anda kursu sen i oli osakonna komso
m o lisekretär. P raegu  õpib IV ku rsu se l.

ÜLKNÜ liig e  1973. a a s ta s t.

A b ie lus.

TIINA KUUSIK,
FILOLOOGIATEADUSKONNA 

KOMSOMOLI BÜROO 
SEKRETÄR

Sfindinüd 8. m ärts il 1960. a . 1978. a . 
lõpetas V iljan d i V Keskkooli. Jä rg m ise  
a a s ta  sü g ise s t  õpib f ilo loo gia teadu skon
n as  eesti keelt j a  k ir jan d u s t. I k u rsu se l 
o li k u rsu se  am etiü h in gu o rgan isaa to r  j a  
TRÜ am etiüh inguko m itee liig e , sam uti 
rah v am a le va  l i ig e .

F ilo lo og iateadusko nna komsomolibüroo 
eeso tsas on se lle  a a s ta  oktoobrist.

NLKP liig e  1980. a a s ta s t .
V a lla lin e .

RAIVO AAVISTO, 
ÕIGUSTEADUSKONNA 

KOMSOMOLIBÜROO 
SEKRETÄR

Sünd inud  13. m ärts il 1960. Lõpetas 
1978. a . T a llin n a  42. Keskkooli. Sam al 
a a s ta l a s tu s  õ igu stead usko n d a . P raegu  
õpib III k u rsu se l. E sim esest ku rsu sest 
p ea le  ku rsu sevan em . T eisel k u rsu se l oli 
kursusebüroo õppesektori ju h a ta ja .  Se lle  
a a s ta  sü g ise l v a lit i õ igu steaduskon na 
kom som olisekretäriks.

ÜLKNÜ liig e  1974. a a s ta s t .
V a lla lin e .

9. detsembril ELKNÜ TRÜ ko
mitees:

ф  Ülikooli komsomolikomitee an 
dis soovituse NLKP liikm ekandi
daadiks astum iseks a ja looteadus
konna defektoloogiaosakonna III 
kursuse üliõpilasele S irje  Lusmäele 
n ing õigusteaduskonna üliõp ilaste
le Raivo Aavistole (III k.) ja  R a i
vo Vetikule (У k .).

@ Soovituse NLKP liikmeks a s 
tum iseks said kehakultuuriteadus
konna IV kursuse üliõpilane Vahur 
M etsatalu ja  ELKNÜ TRÜ komitee 
asesekretär Valev Plato.

9. detsembril sa i 35 aasta t päe
vast, mil toimus Emakeele Seltsi 
koosolek, kus akadeemik J. V. V es
ki teg i teatavaks otsuse üliõpilaste 
keeleringi asutam ise kohta seltsi 
patronaaži a ll ja  palus reg istreeru
da liikm eil. Kolme kuu pärast, 7. 
m ärtsil 1946 toimus esimene töö
koosolek, teemaks «Kas lihtne või 
keeruline keel?».

Nii alustas tööd praegune ÜTU 
vanim ring. Juhendajaks sa i prof. 
A. Kask, esinejaiks esia lgu  õppe
jõud, peagi ka üliõpilased. 1951. 
aasta l kaotati vahepealne kaksik- 
alluvus ja  ring hakkas aru andma 
ainult UTU-le. Sellest lõdvenesid 
kahjuks sidemed Emakeele S e lts i
ga, mida 60-te aasta te  keskpaigast 
a lates taas  tugevam aks on üritatud 
sõlmida. Selleks on meie üliõpilasi 
võetud seltsi liikmeteks, nad on

#  Tehti kokkuvõtted aruande- ja 
valim isperioodist.

О  A rutati ELKNÜ TRÜ organ i
satsiooni XXV konverentsil (24. 
oktoobril 1979. aasta l) esitatud et
tepanekute ja  kriitiliste  märkuste 
täitm ist.

#  M alle Omann rääk is arvestu
se kontrolli tulemustest. TRU kom
som oliorganisatsioonis on ÜLKNÜ 
liikmete arvestuse kontroll läbi v ii
dud. Järgm isel aruandeperioodil tu
leb jä tka ta  metoodiliste m aterjalide 
väljatöötam ist ja  seminarnõupida- 
m iste korraldam ist kursuste komso

molisekretäride arvestuse küsim us
tes. Sam uti tuleb korraldada prak
tilis i õppusi dokumentide õigeks 
täitm iseks.

ф  Komsomolikomitee asesekretä- 
ri ja  liikme kohustest vabastati 
omal soovil Rein Frolov. TRÜ kom
somolikomitee sekretäri asetä itjaks 
EÜE ja  kasvatustöö a la l k innitati 
Indrek Ilomets (keemia V k.).

О  Seoses siirdum isega teisele 
tööle vabastatrkom itee arvestussek- 
tori juh ata ja  ja  liikme kohustest 
M alle Omann.

Eesti keele ja soome-ugri keelte 
ringi 35. aastapäev

esinenud seltsi üritustel. V iim asel 
a ja l on proovitud ka ühiskoosole
kuid, nagu ka 7. detsembril toimu
nud Johannes Aaviku 100. sünni
aastapäeva tähistam ine.

Kuis aga  ring on tegutsenud lä 
bi tõusude ja  mõõnade, m illest on 
rääg itud , kus käidud, mida tehtud
— sellest rääg iti 7. detsembri õhtul 
vana kohviku rõdusaalis v ilis t la s 
te, õppejõudude ja  ringi praeguste 
entusiastide ühises kohvilauas. 40-te 
aastate  ringiliikm ed R. Kull ja  H. 
Saari meenutasid legendaarseid 
vaidluskoosolekuid «abeniaad i» 
vastu, kauaaegne juhendaja dots. 
A .'V a lm et rääk is soome-ugri rah 
valaulude kogumiku «Leegajused» 
sünniloost ja  to llaste ringiliikm ete 
osast selles. Tuletati meelde seiku 
trad itsioonilistelt konverentsidelt ja 
m urdereisidelt, vaadati reisislaide

ja  aeti niisama juttu.
V ilistlaste  arvam use võttis ühest 

kandist kokku eesti keele kateedri 
juhata ja  prof. H. Rätsep: ringis on 
ikka siis head ajad  olnud, kui seal 
i s e  tegem ise vaim on valitsenud.

Vahepeal kuulati üliõpilaste ise
tegem ist, sedakorda laulu- ja  luu
levormis. T ervituslau ludega peeti 
meeles ka ringi kauaaegseid  juhen
dajaid  A. Kaske, P. Palmeost ja 
A. Valm etit. Ei unustatud praegu- 
seidki juhte. Uhine sõprusring, m il
les ringi juhendaja V. Kingisepp 
kõigile endistele ja  praegustele liik 
metele ü h i s e  ja h o o g s a  i s e  
tegem ise vaimu soovis n ing mille 
kinnitam iseks ühine «G audea
mus» kõlas, lõpetas õhtu.

TIIT HENNOSTE

Kuidas õpitakse ajakirjanikuks Riias
Esm akursuslased olla uudishimu

lik rahvas. A jakirjandustudengid 
otsustasid  uurida, kuidas koolita
takse žurnaliste Lätim aal. Võõrus- 
ta ja ik s  olid Peteris Stucka nimelise 
Läti Riikliku Ülikooli filo loogiatea
duskonna žurnalistikaosakonna 26 
esm akursuslast.

Esimene ü llatus — kursusel on 
neidude suur ü lekaal: 17 tü tarlast 
ja  9 poissi. Ü ldse jä i m ulje, et R iia 
ülikoolis on a jak irjandust õppima 
minna kergem kui meil. Igatahes 
loomingulise konkursi vestlusvoor, 
m ida meil võib-olla kõige rohkem 
kardetakse, on sealm ail pisut lih t
sam : komisjoni ees on korraga neli 
inimest, juttu  aetakse kõ ig iga kor
rag a . Kui kuuldi, kuidas meil tuleb 
oma õppimissoovi vestlusel tege
likkuseks realiseerida, võttis see 
riia lased  pead vangutam a. A la tun
dub Lätiski populaarne olevat, se l
lel aasta l kandideeris 3 inimest ühe
le kohale.

Tunniplaan sisaldab  neii nagu 
m eilgi tervet hulka sissejuhatusi 
m itmesse eria laa inesse. Kui meil on 
praegu rõhk teoorial ja  analüüsil, 
s iis  nemad tegelevad rohkem prak
tilise  tööga, semestri jooksul tuleb 
avaldada vähem alt kolm kirju tist. 
Üsna vastakaid  mõtteid tekitasid

analüüsiharjutused. Tulid küsimu
sed «M illeks see? Parem endal k ir
ju tada kui v aadata , m illine võiks 
ajalehes nädala parim k irju tis 
o lla !»  A rvati aga  ka, et selline a r
vustus on huvitav, õpetab iseenda
gi kirjatükkidele kriitilise  p ilguga 
vaatam a.

Kahjuks polnud laupäevane päev 
see kõige õigem, tutvum aks lõuna
naabrite ülikooli ja  a jak irjandusega. 
Puhkepäevaselt vaikne oli nii ü li
kooli peahoones kui 20-korruselises 
esinduslikus P ressim ajas, kus ühe 
katuse all on kõigi vabariik like a ja 
lehtede ja  a jak irjade  toimetused 
n ing trükikoda. Vaikne oli ka L äti
maa komsomoli häälekandja «P a- 
domju Jaunatne» ruumes, selle a ja 
lehe tutvustam isega olid aga  ame
tis meie võõrustajad.

M eeldivaks üllatuseks Riia-sõi- 
dult sa i ühiselamu. M aja oli n ii
sam asuguse põhiplaaniga kui meil 
Pälsoni tänava filoloogide oma, 
kuid oli tunda filoloogide ja  ju r is 
tide koduvaimu. Oma kodu tunne 
sai a lguse  juba m ajja  sisenedes: 
■fuajees m ugavad tugitoolid, toa- 
lilled , kahel pool ust suured keraa
m ilised vaasid , akende ees lisaks 
külgkard inatele ka nailon . . .  Ühis
elamu valve oli p algaline, tudengid

ise se llega ei tegelnud. Tubades 
elatakse kolme- või neljakesi, sees 
on külmutuskapid, öise rahuga ei 
tundu seal sam uti probleeme ole
vat, kord on kü lla lt range.

M uidugi ei ole R iia tudengid a i
nult õpihimulised. Kiideti ülikooli 
draam astuudio etendusi, tegutsevad 
interklubi, mitmed koorid ja  an 
sam blid, au sees on sport (popu
laarsed on teaduskonnasisesed 
võistlused). Nii nagu meie esm a
kursuslased olid ka riia lased  terve 
kuu kolhoosis.

R iia-m uljete kaleidoskoopi mahub 
sam uti orelikontsert Toomkirikus. 
R iia o rgan isti O lgerts C intinši ja  
Leningradi tenori Konstantin 
P lužnikovi esituses kõlasid Bachi 
ja  Händeli meloodiad.

R iia etnograafiam uuseum i soovi
tame nüüd oma kogemuste vara l 
minna suvel, talvel on vabaõhu
muuseumis külmavõitu. Muuseum 
annab aga  hea ü levaate vanade lä t 
laste elam isest-olem isest.

Sidemeid R iia ülikooliga tahame 
jä tkata . Nüüd ootame Läti žurna- 
listikatudengeid Tartusse.

ANARI MILLER

Informiini epiloog

т н ж о з и п
28. novembri õhtul kogunes Toome raamatukokku järjekordsele in- 

formiinile 7 võistkonda, nende hu lgas m ajandusteaduskonna v ilistlaste  
oma (T iit Sarv , Toomas ja  Tõnis Sildm äe T allinnast). M ida tähenda
vad selline truudus üritusele ja  aasta tega  kokkuharjutanud meeskond, 
sellest allpool.

Avasõnas meenutas dots. H. Palam ets lühidalt informiini a ja lugu  
ja  tutvustas Spordimuuseumi peavarahoidjat Aime Pärnakivi, kes tea 
dusraam atukogu bibliograafiaosakonna juhata jana oli 1966. aasta l üks 
ürituse a lg a ta ja is t. Võistlus a lg as  tempokalt, sest startides üldluge- 
m issaalist pole kerge leida 8 m inutiga allkorrusel asuvatest kata loogi
dest kaht raam atut ja  üht a jak ir ja  n ing jõuda korrektselt vorm ista
tud vastusega tag as i lugem issaali. A ga ainult nii oli võimalik 3 punk
tile  üks kiirusepunkt lisaks teenida. M aksim aalse nelja punktiga lõ
petasid selle vooru viis võistkonda. Järgnes teatmeteostest vastuse ot
sim ine kümnele küsimusele. Näiteks: m illine film võitis «Kuldse p al
m ioksa» Cannes’i film ifestivalil 1976.a.?; kes illustreeris 1935.a. T ar
tus ilmunud O. Lutsu «K evade»?; kes k irju tas 1977.a. «S irb is ja  V a
saras»  P ariis i m uusikaelust?; mida tähendab rootsikeelne lühend JSM ?; 
m illiste ülikoolide audoktor on U. K- Kekkonen? See oli võistluse põhi-

IV kursuse võidukad keemikud Peep Palum aa, Ain Pedak ja  Rannar 
S illard .

voor, m illega võis koguda 20 punkti. Et aega oli antud p iisavalt — 
30 min., siis jõudsid siing i 5 võistkonda m aksim aalse punktisummani 
n ing ü llatasid  žüriid sellega, et leidsid vastuseid hoopis ootamatutest 
a llikatest.

S im ultaanviktoriin  on a la ti olnud heaks lõdvestuseks ja  vaheldu
seks: tuleb vaid mõelda ja  otsustada, m illine pakutud ne ljast v a rian 
dist on õige (kas nahkhiir elab 5, 10, 15 või 20 a a s ta t? ) . Vastuse o sa
kaal oli siin väike — ainult 0,25 punkti, ja paar valestiarvam ist eel
m istes voorudes saavutatud edu ei ohustanud. Sel aasta l saavutas a g a  
väljaspool arvestust osalenud m ajandusteaduskonna v ilistlaste  võist
kond just siin teiste ees nii suure edumaa, et jä ig i teistele püüdma
tuks. Kuigi a jak irjade  «d iagonaallugem ises» n ing improvisatsioonis 
«A lexander I läbisõidul Tartus» oldi keskmisel tasem el, oli veteranidel 
32 punktiga esikoht käes. Järgnes 30,5 punktiga ja  võitis ülikooli a r
vestuses samuti juba m itm eaastase staaž ig a  keemia IV kursus (P . Pa
lum aa, A. Pedak, R. S illa rd ). Teisele kohale tuli kammerkoori lau lja 
test moodustatud segavõistkond: U. Hütt (keem ia II), T. Kangur 
(matem . I) ja  P. Tõnnov ( in g l. I) 30,25 punktiga. 3.—4. kohta ja g a 
sid 29 punktiga õiguse V (A. Arrak, P. Järve la id , A. Lauren) ja  õ igu
se I (K. P iirik ivi, U. Reitkam, T. Trikkant). Sel aa s ta l oli 21 võistleja 
hu lgas ka 4 tüdrukut. Informiini 15-aastase ajaloo jooksul on olnud 
kü lla lt neidki kordi, kus naispere on esindatud vaid žüriis.

P ärast auhinnaraam atute v ä lja jag am ist aru tati lõppenud võistluse 
üksikasju, päriti uue raamatukoguhoone kohta. Raam atukogu direkto
rilt Laine Peebult ja  õppeprorektorilt dots. V. Haam erilt kuuldi sel 
teemal palju huvitavat.

IMBI PELKONEN
NB! Fotosid v õ is tlu sest saab  te llid a  b ib liog raa fiao sako n nas detsem bri lõpul.

Gloobuse kolksuga geograafiks
suslane, seda, kuidas d’A rtagnan 
Tartus käis ja  seda, kuidas m atka
le minna. Et kaasa antud õpetus
sõnad meeles püsiksid, k inn itatakse 
neid gloobuse kolksuga vastu  pead.
Nüüd veel kaard iru ll seljakotti ja  
v iieaastane teekond on alanud. 
Meid jääb  saatm a ristiisade ja  
-emade nakatav  elurõõm n ing ju l
gustav  pilk.

ERIKA LEITEN, 
ANU KULL

öudusttek itav  muusika, kuulsate 
geograafide vaimud jm. — nii võeti 
tudengiseisusesse noori geograafe.

M ida teab üks esm akursuslane 
neljanda k lassi loodusõpetusest? — 
Tuleb v ä lja , et mitte m idagi.

Mida teab ta gloobusest, a lp in is
mist, jänesejah ist ja põhjatuulest? 
— sam uti m itte m idagi.

M ida ta üldse teab? — seda, et 
nüüd on ta  tä ieõ iguslik  eemakur-



A L I STUMATU
ALEKSANDER BLOKI 100. SÜNNIAASTAPÄEVAKS

Ma olen a lis tu m atu  ja  vaba .
Ma v a litsen  v ab a  sa a tu s t

(A . Blok «L u m em ask »)

A. Blok sünd i s  16. (28.) n o v em b 
ril 1880. aa s ta l  P e t e rbu r i s  rektori 
majas . Ta s u g u v õ s a  tu n d e s  ( v a n a 
isa A. B ek eto v ,  Sank t-P e terbur i  
ülikooli rektor , b o taan ikap ro f e s 
s o r ;  em a p o o ln e  vana isa  — tun tud  
m aad euu r i ja  G. Kare l in ; vana ema ,  
em a  ja  täd id  o l id  andekad tõlkijad, 
lu u l e ta ja  isa a g a  Varssavi ü likoo
li õ i g u s p r o f e s s o r  . . . )  o leks raske 
o le tada , e t  ju s t  Blokist saab s e e ,  
kes kuulutab k aa s a e g s e  «har itud  
ühiskonna» hukku v e n e  a ja lo o  
«troika» ra ta s t e  all. Äärmiselt l i 
b e ra a l s e  B ek e t o v i t e  m a ja  k a svan 
diku ja  lemm ikuna hakkab täisikka 
j õ u d n u d  Blok l ib eraa le  (kui «pu r 
su i s id » ja  «v ä ik ek o d a n la s t )  om a  
va en la s t ek s  p idama. Juba  la p s e ea s t  
saadik hum an i sm is t  läb i imbununa  
kirjutab ta 1919. aa s ta l  kuulsa a r 
tikli «H umanism i hä v in g» .

Ja  kõike s e d a  m u id u g i  m i t t e  s e l 
l e p ä ra s t , e t  Blokile m uu tu s id  v õ õ 
raks kultuur, humanism , XIX s a 
jand i  suu r  pärand. Ei, Blok n ä g i  
e t t e  ju s t  ta l l e  endale kõige läheda
sema ja  kall ima pa ra iam atu t  hukku: 
S a h m a to v o  m õ isa  rüü s tam is t ,  kus 
m ööd u s  ta la p s ep õ l v ,  a rm a s ta tud  
raamatukogu , käsikirjade, k irjade  
h ä v im i s t . . .  J a  s e l l e  h ä v in g u  võ t t i s  
ta v a s tu  püha s  u su s , e t  ta o l i s e  l õ h 
kum ise ta  e i  o l e  võimalik «v ita  nuo-  
'va» ü le s eh i tam in e .  T õenäo l i s e l t  s e l 
l e s  v a lm id u s e s  oma teiste õ i g u s t e  
kinn itam ise  n im e l  kõike kaotada  
s e i sn e sk i  Bloki p eam in e  s e o s  XIX 
sa ja n d i  v e n e  i n t e l l i g e n t id e g a ,  kes 
dekabr is t id e s t  na rodn ikuten i  un is 
ta s id  su r ra  «om a  s õ p r a d e  ee s t» .

Bloki t e e  o l i  küllaltki lü h ia e gn e ,  
kuid ä ä rm is e l t  p in g e l i n e  ja  dünaa 
miline , s e e  e e ld a s  para tam a tu id  
jõnkse. Bloki t e e  o n  k õ ig e s t  s i s i 
m a st  ja  lä h ed a s em a s t  «e em a ld u - 
mis te»  ja  lah t iü t l em is t e  tee .

Vanaintel l igentlikus B ek e to v i t e  
m aja s  a rm as ta t i  Puškini a ja s tu  
suu r t  v e n e  luu le t  n in g  põ la t i  külma 
h ä m m a s tu s e g a  «d ekad en t e». S õna  
«dekaden t»  i s e  o l i  m id a g i  sõ im u sõ -  
na-tao lis t .  Ja  g ü m n a s i s t  Sašuras t ,  
kes om a  la p s e p õ l v e v ä r s s i d e s  n a e 
rab vä l ja  « lu u l e ta ja t -d ekad en t i», 
saab ta o r i g i n a a l s e  l o o m in g u t e e  a l 
gu s ek s  k õ ig e  kirg likum «uu e kuns
ti» j ü n g e r .  Tema v a ra s ed  lu u l e tu 
s e d  o n  kantud m ü s t i l i s e s t  u su s t  
«N ei t s i s s e , Koitu, P õ l e v a s s e  p õ õ 
sa s s e » ,  i g a v e s s e  na is e l ikkusesse ,  
m il l e s t  o l id  juba  lu u l e tanud  Goethe  
ja  V. S o l o v j o v ,  kuid m is  e i  o l e  v ä 
h em a s t i  v e n e  luu l e s  i ia lg i  t e r v e  
lu u le raamatu  kange lannak s ja  nii
s u g u s e  puh ta  n in g  kirgliku kultuse  
ob jektiks o lnud.

Sind a im an  k au g u se s . Kaob a a s ta  a a s ta
k an n u l.

Veel ikka sam a l k u ju l ees ma aim an
Sind.

(T lk . K. K angur.)

«Värsid Kaun is t  Daamist» šo -  
keeris id  kõiki ( p ea l e  luu l e ta ja  ema,
— v i g a  su l  po le ,  a inult v ä r s s  on  su l  
m õis tm is ek s  kole», kurtis v an a em a  
v em m a lv ä r s i s ) .  Blok o l i  juba  
«isade»  ja  «vana i sad e»  m aa i lm as t  
kaugel .  « Värsid Kaunis t Daamist»  
o l id  ( ju ba  en n e  kogumiku va lm i 
m is t  1904. aa s ta l )  tun tud  «a r g o 
n au t id e» h u l g a s  — kitsas, kuid kul
tuur i l i s e l t  v ä g a g i  ak ti iv s es  Moskva  
n o o r t e  lu u l e ta ja t e  r in g is .  Andrei Be- 
lõi, andeka im  n en d e  s ea s t ,  n ä g i  
Blokis uu e  luu lekoo lkonna  juh t i  ja  
t e r v i ta s  t eda  rõ õm u ga .  Kuid juba  
B e lõ i g a  k ohtum ise  hetke l hakkas 
Blok s o l o v j o v l ik u s t  müst ikast  e e 
malduma. T a eva se  a rm a s tu s e  «koi
dud» hakkasid tuhmuma.

«Naasmatult lahkusid sa  v ä l ja 
d e le» ,  ü t leb Blok Kaun ile Daamile 
hüvast i jä tuks, kui «a r g o n a u d id » t e 
malt uusi m üst i l i s i  i lmu tu s i  o o t a 
vad. Andrei B e lõ i  ja  t e i s t e  s o l o v -  
j o v l a s t e  h a la s tam a tu s  n in g  e b a õ i g 
la s e s  s õ im u s  jätkab Blok om a  teed. 
Esim es e  v e n e  r e v o lu t s i o o n i  aas ta i l  
viib s e e  t e e  «si in  ja  nüüd» -m aa le  — 
m üst i l i s t e l t  t a e va randad e l t  «mure-  
rikkale maale».

Blokist saab a r g ipä eva - lu u le ta ja .  
Ta kirjutab k er ju s t es t ,  a landa tu te s t  
(«Vabrik», «A ja leh t ed es t», « Viimne
p ä e v », «L eg en d»  jt .) . Kuid ta kir
ju tab  ka n en d e  k er ju s t e  s i s em i s e s t  
i lust, m is  pa is tab läbi i g a s u g u s e s t  
a landu se s t :

See n a is te  palede ilu !
Need m eeste uhked p ilgu d !

Jä r su l t  muutub ka Bloki lüür i l in e  
k an g e la n e  (nüüd  juba  m a is e  kire 
ob jek t) .  Mina — s e e  p o l e  en am  
eraklik munk, va id  in im en e  n a gu  
kõik teisedki:

On m inust parem aid  j a  halvem aid , 
P a lju  in im esi, kui ka ju m a la id .
J a  ig aü h es  on leeg i he itlem ist,
J a  ig aü h es  on p ilvede kurbust.

Iha ldatu  e i o l e  m it t e  «naiselik  
v i ira s tu s» ,  va id  ma ine ,  kuig i sa la 
pä ra s e l t  kaunis «Tundmatu», kes 
i lmutab en d  m it t e  in g l in a  ta e v a s e s  
ilus, va id  l in na r e s to ran i  la ba su s es .

Bloki t e in e  kogumik «Ootamatu  
rõ õm »  (1907) tõi ta l l e  su u r e  tun 
nu s tu s e .  Tema s ü g a v a t  m õ t e t  m a i
s e  e lu  i lust m õ i s t s i d  pa l jud  sa jand i  
l u g e ja d  ja  lu g e ja n n a d  dekadentlikus 
«kurjuse õ i g u s t a m i s e »  va imus. Eks 
s e l l ek s  o ln u d  ka põh jus i .  K ir ju tas  
ju  Blok:

S aad an  la v iin i ne isse  ku ristik esse .

J a  uude m aa ilm a  a stud es tean ,
Et in im esi on ja  to im etusi on,
Et p a rad iis i tee  on ilm se lt lah ti 
K õigil, kes läh evad  k u r ju se  teed .

Blok o l i  i s e g i  om a  «d ek ad en t lu s e s t» 
teadlik  — j a  hakkas s e d a  p e a g i  
vihkama. Ja  kui läks taas m ood i  
«de em on l ik  a rm as tu s»  n in g  k e r g e 
m e e l s e d  ja  tõ s is em adk i tü ta r lap s ed  
upu ta s id  luu le ta ja  laua ü le  r o o s i d e  
ja. k ir jakes tega , o l i  Blok taas juba  
kauge l !  Läbi P e t e rbu r i  ääre l inna  ja  
l inna läh is t e  ( tsükkel « U itmõt t ed», 
1907) läks ta v a s tu  om a  u u e l e  a r 
m a s tu s e l e  — kodumaale , rahva liku
l e  Venemaale.

Bloki küps lüürika on  s ü g a v a s t  
in im likkusest, in imkannatuse  traa 
g i l i su s e s t ,  e lu  v a s tu o lu d e  t e ra va s t  
t a jum is e s t  kantud lo om in g .  Elu o n  
kohutav:

Kohutav m aa ilm ! Südam e jaoks on ta
k its as  . . .

kuid ka k aun is :
V ilep ill lõ i lau lm a  s il la l .
J a  õunapuud on õites,
J a  in ge l tõ stis  kõ rgu sse  
ühe roh elise  tähe ,
J a  o li n ii im elin e s i l la l 
V aadata  n iisu g u se sse  sü gav u sse . 
N iisugu sesse kõ rgu sesse !

Kohutav j a  k aun is  on a rm astu s.
Kohutav j a  k aun is  on kodum aa: 

V enem aa, mu e lu , kas peam e koos
v aev lem a?

T saar, j a  S iber, ja  Jerm ak, ja  v a n g la ! 
Ah, kas po leks m itte aeg  lahku  lü ü a , 

k ahetseda . . .  
M illeks v ab a le  südam ele  su pim edus?

Kuid in im e s e l e  p o l e  an tud  kodu
maad  va l ida  e g a  jätta. Tal jääb  
ü le  va id  uskuda, e t  «Kerjuslik Ve
n em aa»  muutub «Uueks Ameeri- 
kaks» v õ i  a imata  tu le va t  su rm a  
kui k odu vä l ja d e  h in gu s t :

. . .  M is ikka, lõpp?
El . . . v eel on m etsad , lagend ikud , 
K ülavaheteed j a  m aanteed ,
Meie vene tee,
Meie vene udud,
Meie kah isevad  kaerad . . .

«Värsid Venemaast» on  Bloki r e 
v o lu t s i o o n i e e l s e  kuulsuse tipuks. 
Neid a rm a s ta s  ka s e e  n o o r su gu ,  
kelle tunnu stu s  o l i  lu u l e ta ja l e  kõi
g e  väärtus l ikum ( s e s t  « n oo ru s  o n  
ju  kättemaks»), ja  n e e d  om akasu 
püüdm a tud  ja  -püüdlikud p a t r i o o 
did, kelle jaoks pa tr io t i sm  o l i  va id  
enda , i s e e n d a  a rm a s tam is e  vormiks. 
Moskva p o e t e s s  L jubov S to l i t sa  p a 
lu s  P e te rbu r i  s õ p ra d e l  Bloki kui 
«k õ ig e  v en e l ikuma» k aa sa e g s e  p o e e 
d i e e s  «maan i kummardada>. Kuid  
Blok o l i  taas k a u g e l . . .

Tema a rm a s tu s  kodumaa va s tu  
küllastus ikka en am  «ü l e i lm ses t»  
s i su s t .  Juba  «U itmõte tes»  o n  ta lu 
p o e g a d e ,  «hab e tunud  ja  r o h e s i lm s e 
te  s o om la s t e »  kujud. 1910-ndatel 
aa s ta t e l  lo ob  ta vä r s s e ,  m is  o n  kan
tud su u r e s t  kaa s tund e s t  maailma  
kõigi «a landa tu t e» va stu :

M a usun : saabub  uus päev 
ka s e a lt h a ig e l ja  un isel m aa l:
Ega a s ja ta  oma vaest rah v ast

Kus ma arm astasin ja  suudlesin

■ ■_

ü lis ta  so lvatud  Kopernikus,
J a  m eie oleme nagu  tem ag i so lvatud  
oma südam e is la u lv a is .
J a  m eile sõ ja  püha mõõk 
küütleb  p ääsm atu tes p iinades.

Nii kirjutab ta Varssavi p o e em i  
«Kättemaks» v isand it e s .  Neis v ä r s 
s i d e s  on  juba o t s e  kuulda Saa tu s e  
häält, m is  toob  luu le ta ja  r e v o l u t 
s i o on i  juurde. Ei sa anud  m it t e  
j õ u da  suu r e  un is tu s en i  «kõik ümber 
teha» s e e ,  kes o l i  m õ is tn ud  r e v o l u t 
s i o on i  kui suu r t  kättemaksu.

1918. aasta  a l g u l  lõ i Blok p o e e 
m id «Kakste is t», «Sküüdid», kirju
tas artikli «I n t e l l i g e n t s  ja  r e v o l u t 
s ioon» , kutsus in t e l l i g e n t s i  ü le s  
o sa l em a  suu r e s  «k õ ig e  ü m b e r t e g e 
m ise s» .

Üksik, e n d i s t e s t  s õ p r a d e s t  n e e tu d  
n in g  i s e g i  « t e r e s t » ilma jä e tud , j ä t 
kab Blok, n a gu  ta i s e  kirjutab, om a  
« õ i g e t  teed». Uued t e ed ,  u u ed  m u 
r ed  ja  lo o tu s ed .  «Kas tea te ,»  kirjutab 
Blok 1919. aasta l, « e t  p üüd lu s t e  
r a u g e m i n e . . .  o n  m e i e  m a in e  o sa  . . .  
Raugeb  ka s t i ih i l in e li ikumine, va i 
bub r e v o lu t s i o o n i l i n e  li ikumine . . .  
Kuid r a u g em in e  a s en dub  taas kas
v a m i s e g a  . . .  Taas ärkab s e e  uus, 
n a gu  kuues m e e l . . .  Tuli o n  o l e 
mas.»

Ja  luu le ta ja  v i im a sed  sõn ad  o lid  
l o o t u s e  sõnad , m õ t t e d  «uuest elust», 
«uut tõugu inim estest», kelle a lg 
kuju näeb Blok «lõbusas nimes; 
«Puškin».

P ro f e s s o r  ZARA MINTS

Aleksander Bloki 100. sünn iaastapäevale pühendatud õhtu toimub 
teisipäeval, 16. detsembril kl. 18 ph. aud. 139: 

prof. Z. M ints: «A. Blok ja  kaasaegne luge ja»  (vene keeles); 
dots. V. Adams: «А. Bloki loomingu retseptsioonist Eestis» (eesti

keeles);
«Eestikeelse Bloki poole» (v.-õp. A. M alts loeb A. Bloki luuletust ori* 

g in aa lis  ja  eestikeelses tõlkes);
«A. Blok ja  tema kaasaegsed» (vene filoloogia üliõpilased esitavad 

kirjandusliku m ontaaži);
A. Bloki luulet eesti keeles.

Organiseerim iskomitee

Pidu sinus eneses

R E F L E K S I O O N E

Küllap on asjade ja  nähtuste mõ
testam ise vajadus üks igi-in im lik 
vajadus. Vahel seletam atugi süste- 
m atiseerim is-klassifitseerim is-tüpi- 
seerim istung on vist igaühesse m in
g il m ääral sisse programmeeritud. 
Kus ikkagi lõpeb korrastam atus ja 
a lgab  korrastatus? Sen ia jan i on 
kõige suuremaks m õistatuseks jä ä 
nud inimene ise, hoolimata lugem a
tutest püüetest teda nii- või te ist
pidi paika panna. V iim ati proovisin 
inimesi jao tada selle jä rg i, kui 
m i t m e k i h i l i s e d  või  - m õ õ t -  
m e 1 i s e d nad on. Seegi katsetus 
olj m uidugi väike spekulatsioon, 
v äg iva ld  . . .  sest kihte on ju soo
tuks enam kui m itmekihilisel m ar
m elaadil! M ida rohkem kihte, seda 
kohanemisaltim  on inimene, sest 
ig a l kihil, või ütleme, s isereg istril, 
on oma suhtlem isväli. Nõnda et 
ühe inim esega suheldes saan  ma 
suhtlem isim pulsi, mis mõjub ühele 
neist vä ljadest. Või ka mitmele kor
raga , mis on hoopis rikastavam  
variant. Kahtlemata on kõige roh
kem tules c om tn e  il fa u t -kiht, see 
kõige pealm ine . . .  Kas läheb keeru
liseks? Mõni kiht (mõõde, reg is 
ter?) võib nii sügava l o lla, et jä äb 
ki as jaks iseeneses. Tema olem as
olu selgub alles piirsituatsioonis. 
S iis , kui saam e tõeliselt osa hea- ja  
kurjatundm ise puust. Või siis, kui 
mõni seni tähenduseta mõiste kum
m alisel kombel äkki plahvatab, nii 
et mõtet tundest eraldanud piir kor
rag a  olem atusse hajub.

*

«Tere ! Nii kaua p o l e  kohtu
nud  . .  .»

«T ere- tereI  Sul läheb hästi, ma 
näen.»

«Näed? Kust sa  s e d a  näed?»
«S eda  on  s i lm is t  näha. Sa ju  lau 

sa põ led .»

M ööda i lma käis õnn. Tal o l id  
v i i sud  ja la s  ja  k e e g i  e i  p ö ö ranud  
ta l le  tähe lepanu . K e e g i  e i  a imanud, 
e t a inult t em a  t ead is ,  kus kõrb lä 
heb ü le  oaasiks, va id  t em a  teadis ,  
kus lõp eb  sa am in e  ja  a l ga b  a n d 
m in e  — t em a  tead is , s e s t  ta o l i  
õ n n ,  üksainus. Tema t e e  v i i s  läbi 
m etsa va ik u s t e  ja  kanarbikunõmme-  
de , ü le  jä i s t e  n õ l v a d e  ja  pehkinud  
pu rr e t e ,  ü le  p i i rd e ta rad e  ja  tü h e r 
m aad e  . . .  õ n n e l  e i  o l e  o t s e t e e d ,  
s e s t  o t s e t e e  e i  v i i  t eda  kunag i  p ä 
rale. Üha m inna ja  m inna . . .  õnn .  
on  tõu s ja  mõõn . Kaja ja  va stuka
ja. P id ev  v o o g a m in e .  Avarus.

Aga ta läks a ina ed a s i  ja  k e e g i  
e i  o sa n u d  t eda  s õ n a s s e  püüda. S e s t  
t e g e l iku l t  o n  õn n  vaikus. Täidetud  
vaikus, õ n n e l  e i  o l e  s e l g e t  kuju. 
Ta on  ü len i  üks suu r  s e l g u s  ja  v a l 
gu s .  Ta võ ib  üha uusi  ja  uu si  p in 
du e n d a s s e  ahmata , j ä l l e  lo obuda ,  
võ i ta  ja  kaotada, v õ im en du d a  ja  
t a g a s i  p ö ö r d u d a . . .  õ n n  on  a v a s 
tus, s ü g a v  n a g u  kaev, kuhu vö id  
l õ pm a tu l t  kukkuda. Ta annab  v õ i 
m e  tunda  a e g a  enda s .  Onn, ime, 
a rm as tu s ,  o n  o l em a s .  Ja  tя  e i  o l e

üksnes tniraaž. K õ i g e  kiuste.

Ühtaegu nõrk ja  tugev on orase- 
lible, mis pistab pea m ullast, et 
h ingata oma esimest kevadpäeva. 
Ainult nõrk ja  vilets on inimene, 
kes ei näe kaugem ale iseendast, 
sest nii ta pole pime mitte ainult 
ümbruse, vaid ennekõike enda suh
tes.

«Me arm astam e arutleda-öelda 
võimise piiri üle, ükskõik mis mõt
tes. Arvan, et a lati enne seda tu
leb meie tunnetuse piir . . . , »  leidis 
kord Asta Põldmäe ja  ma olen te 
m aga päris nõus. Ei ole ma He
m ingw ay, kes nappide vahenditega 
suutis leida õiged sõnad õigetele 
mõtetele; H emingway, kelle eesm är
giks oli luua, mitte k irje ldada, ja  
«m ina» on ülepea üks agressiivne 
sõna, kuid mitte ei tahaks, et «pidu 
sinus eneses» muutuks üldise rah 
meldamise käigus tüh ipaljaks sõna
kõlksuks. Tundub, et meie tunne
tuse piir jääb üha sagedam ini una
russe. Teadmistest tarkuseni, tõe
liste väärtuste  äratundm iseni, n äg i
jaks saam iseni, on pikk m aa. See 
maa tuleb läbi käia ise, hoolimata 
äralöödud varvastest ja  verilihas 
tallarakkudest. Nendeta v ist pärale 
ei jõuagi, sest tarkus pole tak jas , 
mis kaugelt v isates külge jääb . 
Elust v irvatulukeste va lge l läbi l i 
biseda on kõige lihtsam . Me oleme 
teadm isi täis topitud nagu b o d y 
bu i ld er ’id musklirammu. Ning oota

ma jääda , et kogunenud teadmiste 
konglom eraadist (mis jube sõna!) 
iseendast tarkus tilkuma hakkab, on 
vist sama kui loota, et hiir mäe 
sünnitab. Vastupidine on m ärksa 
tõenäolisem. Või tarkust tag a  nõud
ma . . .  Võib-olla nim etada seda 
hoopis omamoodi oblomovlusetaot- 
luseks?

Tartu on ülikoolilinn. Juubeli- 
linn. Peale selle on ta veel h i n - 
g a m i s 1 i n n. Kuigi ka kuue 
samba all olen ajuti end tundnud 
kui pimedal teel kiirtevihku sa ttu 
nud jänes, keš pea kaotanult sur
m aga võidu lippab, taipam ata teelt 
kõrvale põigata, kuigi ka ülikooli 
seinte vahelt olen pidanud teine
kord vappekülm aga lahkuma, on 
ülikool siisk i koht, kus olen saanud 
kõige erinevamaid suhtlemisim- 
pulsse, avastanud endas kihte, m il
lest mul enne aim ugi ei olnud. 
Siin on mul oma viletsuse pärast 
kõige rohkem häbi olnud ja  siin 
olen pidanud kõige rohkem otsast 
a lgam a. Tegelikult algam e ju ko
gu aeg  otsast, ig a  päev, ig a  tund. 
Iga sekund langeb mõni täht ja 
alistub mõni kõrgus. See ei loe, et 
päeval alustatu  võivad mustad 
jõud öösel maha lõhkuda. Nemad 
ju ei tea, kus on terad, kus a g a 
nad . . .  Me võidame, kui me usume 
oma algam istesse. M itte ainu lt ei 
usu, vaid oleme veendunud, et nii 
on ainuõige. Ainult nii suudame 
m idagi korda saata . A inult nii tohi- 
megi m idagi korda saata .

Tartu on h ingam islinn . . .  Kui ma 
kuue samba hingust selle kõige pa
remas mõttes ka edaspidi endas 
suudaksin hoida, oleks see tõeline 
pidu minus eneses. Suur pidu.

KART HELLERMA, 
žurnalistika V k.
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TH B R S I

Nii see olüm pia-aasta lõppema 
hakkabki. Kõigest toimunust jä ä 
vad m älestused ja  mõtted n ing pi
kad arvuderead protokollides. 
Sportlased ootavad juba uut hoo
aega, ta lv iste  alade teg ijad  võta
vad alles hoogu. Aga üht-teist toi
mub ikkagi. Ka novembrikuus oli, 
m illele tag as i vaadata.

Selles päris tipus esindab ülikooli 
toredalt korvpallinaiskond. Möödu
nud kuul m ängis ta end NSV Liidu 
es iliig a  a lagrup is teisele kohale. 
Jätkab  seega kõrg liiga suunas rüh
kim ist. V isadus peab ju lõpuks ta 
sutud saam a, ja  miks siis mitte see
kord?

November
Poksis ja  v äravpallis  se lg ita ti 

kõrgkoolide meistreid. Mõlemal 
a la l võidutses ülikool.

Võrkpall aga  hõiskamiseks põh
just ei anna. Naiskond m ängis 
Taškendi RÜ vastu kaks lootuse
tult tu jutut m ängu. Kohtumisteks 
R iia Polütehnilise Instituudiga asi 
küll paranes (nii meeste kui naiste 
mängud 1:1), ag a  jaksu peab ole
ma ja  on enamaks.

Kuid aitab. Ärgem unustagem  
spartak iaad i, kogu ülikooli a a s ta 
ringset spordiüritust. November 
viis u ju lasse. Oli võistluslusti ja  
häid tulemusi. Se lge lt eelisolukor
ras m uidugi KKT ja  spordimedit
siin , kellel v ä lja  panna ka ehtsaid 
u ju jaid . U ju la uksed olid loomuli
kult avatud neilegi, kelle h ar ju ta 
mine piirdub suviste suplustega.

Võrkpalli alagrup im ängud olid 
põnevad. Kes kohal käis, see teab. 
M õnigi võistkond kaotas ridam isi 
0:2, kuid pani seejuures kõvasti 
vastu.

Novembri tähtsündm us? Eks ik
ka spordiklubi konverents. A garast 
tegutsem isest on vähe, v a ja  kõik 
hoolikalt läbi mõelda, kitsaskohad 
kätte näidata ja  kõrvaldada. Huvi
tavaid  ja  tulusaid mõtteid öeldi 
v ä lja  palju , lahendusi sam uti. Nüüd 
soltub tulemus juba nendest, kes 
käed külge panevad. A asta pärast 
oleks kena kuulda rohkem rõõmus
tavat, kuigi tegem ist näib tulevat 
lausa lõputult.

Muu hulgas m ainiti konverentsil, 
et hästi on organiseeritud spordi- 
info. Et spordiklubil on tihedad s i
demed ülikooli a ja lehega . Mõneski 
mõttes ü lla tav  väide. Kuidas siis 
sport leheveergudele jõuab? Iga n ä
dala a lguses astub toimetuse esin 
daja  spordiklubi uksest sisse ja  
nõuab uudiseid. Klubi töötajad võ

tavad telefonitoru ja  helistavad 
treeneritele. Umbes nii, et:

«H allo, kas sul ei juhtu olema
m idagi lehe jaoks?»

Enamasti ei saa telefoni teel v a 
ja likku inimest kätte. S iis  tuleb ta 
ise üles otsida. Teinekord õnnes
tub, teinekord mitte. J a  ei olegi 
suurem ime, kui spordiuudised on 
lünklikud, sest lehte satub vaid see, 
mis p ara jasti käepärast. Tüli teeb 
selline süsteem nii küsija le  kui v as
ta ja le , mõlemal on kindlasti palju 
tähtsam at teha. Meiepoolne lahen- 
dusvarian-t oleks nn. infoboks, kuhu 
võistlustelt saabunud treenerid 
kohe tulemused tooksid. See võiks 
asuda näiteks spordiklubis. Muidu 
hakka või «Spordilehest» maha k ir
jutam a, sealsed uudised pole aga  
a la ti kõige värskem ad.

M ida ootame detsembrilt? Spor- 
dielam uste kõrval kindlasti info
tulva.

INDREK LINDSALU

Meeste turniiril võitja teada

Võrkpallis peetakse kollektiivset 
ja  ühtset tegutsem ist edu pandiks. 
Kui platsikuuik m ängib nagu üks 
mees, ei näägelda ega kurju sta la , 
siis on võitki lähedal. Ühe mehe 
h iilgem äng tavalise lt m ängu ära ei 
tee, kui teisi toetamas pole. Seda 
kõike tõestas ilm ekalt nädalavahe
tusel peetud spartak iaad i võrkpalli- 
finaal.

Laupäevases esimeses kohtumises 
surus bioloogide-geograafide mees
kond arstiteaduskonnale peale oma 
m ängum aneeri. V iim aste tuim ja  
lohakas m äng a itas bio-geo üleole
kut k indlustada. See-eest kasvult 
tunduvalt lühemad m atem aatikud 
võtsid bio-geoga võisteldes m ängu- 
chjad kohe enda kätte. Nii võideti 
kiirelt avageim . Teine geim oli põ
nevam. Omavahel konkureerisid ka 
pealtvaata ja te  kisakoorid. Bio-geo 
toetajate ergutused viisid oma poi
sid lausa geimivõidu äärele (13:10). 
Aga vastaste  kolmeliikmeline ergu
ta ja te  koondis andis m atem aatiku
tele uut indu. Nii k irju tati m ate
m aatikute turn iiritabelisse esimene 
võit.

S iis päeva «nael». Kohtusid kaks 
tugevam at: õppejõud ja  KKT III. 
õppejõud saavad  m ängu ruttu k ä i
ma, kehakultuuril aga  ei õnnestu

esimeses geim is õieti miski. 15:5. 
Teises geim is on KKT III kui üm
ber sündinud. Üksteisemõistmine, 
õ igeaegne sulustus ja  ju igestus 
n ing täpne rünnak jätavad  mulje. 
Geim kehakultuuritudengeile. Ot
sustava alguses nõuavad KKT III 
poolehoidjad «n u llig a» tegem ist. 
Ja  lähebki nagu õ litatu lt. Poolte- 
vahetuseks on ees KKT III (8 :6 ). 
Äkki nende hoog raugeb. Kaob 
m änguisu. Ei saada kätte pallin 
guid, eksitakse tõstetel, löögid 
maanduvad piiri taga . Õppejõudu
de ründelöökidest maandub pall 
nüüd vastaste  väljakupoolel. Enam 
ei loovutata punktigi. Õppejõud 
võidavad m ängu 2:1.

Õppejõudude m ängus jä i silm a 
nende üksmeelne tegutsem ine. R as
ke oli nende m ängus «auke» leida. 
Niivõrd leidlik ja  arukas oli kogu 
tegevus. Kui kaks meest hüppasid

Nii nad mängivad...

ü likoo li spartak iaad  on jõudnud 
m alem ängu juurde. Võistlused toi
muvad kehakultuurihoone 302. ruu
mis. Iga l esm aspäeval, kolm apäe
val ja  reedel kell 18.

Kuidas sel aasta l m ängitakse? 
Võistkondlikult. Esinduse suurus — 
üks nais- ja  kolm m eesm aletajat. 
M ängim a lubatakse ka kolmekesi.

Juhend arutati kaks päeva enne 
turn iiri a lgust läbi. S iis  olid koos

KIRI * KIRI

Füüsikahoones 
saab jälle süüa
Füüsikahoone einelaua kohta k ir

ju tas mehaanikaosakonna tööline 
Jüri Kirss: «Värskeid saiakesi võib 
saada ainult veidi enne sulgem ist.

. Lõunaks on nad tava lise lt läbi 
m üüdud ... .» , « . . .  on tekkinud su
letud ring : rahvast ei käi, sest süüa 
ei saa , toitu tellida pole mõtet, sest 
rahvast ei kä i» jne,

Esimesed p aar uurim isretke lõp
pesid ebaõnnestum isega — «Nõude
pesija haigestum ise tõttu suletud.»

. Möödunud n ädala l oli einelaud 
lahti.

Ü lla tas mitmekesine menüü; kol
me sorti võileivad, saiakesed, piim, 
keefir, tee, kohv, tom atim ahl, soe 
toit, mida antakse kella 10— 14-ni. 
Soe toit pole meil e inelauas päris 
tavaline. Jä lle  puutusin kokku tu t
tava m urega — ei o!e kartu lit, ei 
tooda veoki puudumise tõttu. Saiad  
saabuvad õhtupoole, sest kondiit
rid, noored inimesed, töötavad ühes 
vahetuses. Saiakeste müümine on 
ette nähtud . järgm ise l päeval kella 
13-ni,

Töötajad rääk isid  puudustest mu
relikult. Tundus, et füüsikahoone 
tudengite söögimure on nende sü- 
dam easi. Esimeselt kü laskäigu lt jä i 
arusaam , nagu oleks toimetusele 
saabunud k ir jas  alusetud faktid.

võistkondade esindajad , igaühel 
kaasas oma arvam us. Lõpuks h ää
letati. Vaieldi selle üle, mitu võist
konda v ä lja  panna tohib, mitu män
g ija t  olema peab. Leiti, et teadus
kond võib olla esindatud kahe 
koondisega. See on loomulikult ve
si suurem ate ja  tugevam ate teadus
kondade veskile. Kas nii on õige, ei 
tea. Igatahes avanevad suured või
malused m atem aatikutele, kes ise ka 
o rgan iseerija iks ja  kohtunikeks. 
Kuna spartakiaadipunkte toovad 
kaks võistkonda, tõstab see neid 
kokkuvõttes k indlasti tublisti e tte
poole. Rahul võib olla ka bio-geo. 
Neilgi m ängim as enam asti m alet

õppinud rahvas. Pallim ängudes ja  
m ujal on ig a l pool v ä lja s  üks esin
dus, seega omandab m aleturniir 
ü ldarvestuse se lg itam isel ehk isegi 
lubam atult suure kaalu.

Aga noh, selline on kord juhend 
ja  se llega olid lahkesti nõus üle
jäänud teaduskonnad, kannata ja  
pool. Registreerus 13 võistkonda, 
järele  on jäänud 11. KKT 302 küll 
nii palju  m aletaja id  korraga mahu
tada ei tahaks; istutakse seljad  t i
hedalt koos. A ga m ängitud see 
m äng saab. Hea meelega kutsuks 
huvilisi vaatam a, ent küllap on ta r 
gem jä tta  n iig i napp liikumisruum 
osalejate tarbeks. Kui loobujaid 
juurde tuleb, läheb lahedam aks. Ja  
tu rn iiril üha segasem aks.

Eesti NSV kõrgkoo lide m eistrid  s e lg i
ta t i k a  v ab am aad lu se s . Ü likooli m aad 
le ja d  võ ltsid  kolm esikoh ta : k eh ak aa lu s
— 68 kg  Arvid L eium aa (KKT III),
— 74 kg  S e rge i T igan lk  ( r av i V) ja
— 100 kg  M eelis S e ire  (KKT III ). 
Võistkondllk  p a rem u s jä r je s tu s : I TPI 
II TRÜ, III EPA, IV TPedI.

IND REK  L IN D S A LU
*

M ida rohkem aga  o lukorraga tu t
vusin, seda vastandlikem aks osutu
sid einelaua töötajate ja  kü lasta
jate  arvamused. Köögipoolelt suu
deti jä tta  mulje, et puudused pole 
neist endist tingitud. Sööjad (need 
vähesed, kel polnud aega või v iit 
sim ist m ujale, s. t. «K asekesse» või 
EPA sööklasse m inna) rääkisid  
vastupidist.

Sain  ju tu le p ara ja sti lõunatava 
vaneminsener M ati P ärn aga , kes 
on ka füüsikahoone rahvakontrolli
grupi liige : «S iinne einelaud ei ole 
kindel söögikoht. Varem käisim e 
m ujal, kuid v iim asel paaril nädalal 
võib juba ka oma m ajas süüa s a a 
da. Põhjuseks on vist see, et kont
rolliti sanitaarepidem ioloogia ja a 
m ast (to it oli riknenud) ja  toitlus- 
tustrusti rahvakontrollist. Selleks 
puhuks jõuti koguni lilled laudade
le panna. Varem oli selleks, et rah 
vale m itte süüa anda, ikka sada 
põhjust. Töötajad p laani pärast ei 
muretse. Teevad süite, praade ja  
müüvad need «Rahvaköögi» külm- 
letti.»

R ääkisin tudengitega, arvati pea
m iselt ühtmoodi. Tunnustavaid 
sõnu ei kuulnudki. Uks humoorikas 
noormees ütles, et «Odav. Aga kõh
tu ka tä is ei saa .»  Teine lisas : «Ro
heline laua peal jätab  _ meeldiva 
tunde.» Rohelise all moeldi lilli. 
Tänu rahvakontrollile on einelauas 
söömine siisk i jä lle  võim alikuks osu
tunud.

ÜLLE RONGAS

Venia legendi
Loogika ja  psühholoogia kateed

ri dotsendi kt. Aavo Luugi venia 
legendi loeng «Töö- ja  inseneri
psühholoogia interd istsip linaarsed 
seosed teaduses ja  praktikas» toi
mub 26. detsembril kell 12.15 T iigi 
tn. 78 aud. 336.

Dots. ALLAN LIIM, 
ajalooteaduskonna dekaan

ÜTÜ EESTI 
KIRJANDUSE JA 

RAHVALUULE RINGIS

Kolmapäeval, 17. detsembril kl. 
19 ph. aud. 139 « R a h v a v i i s i 
d e  a r e n g  l ä b i  a e g a d e » .  He
lirida p laatidelt ja  lin tidelt. Kom
menteerib v.-õp. U. KOLK.

JAAN TOOMINGA UUS 
LAVASTUS

V i l j a n d i  teatri «U g a la »  uus
lavastus «Jõg i voolab» etendub 14. 
detsembril noortem ajas «Sõprus» 
kl. 19.

Pääsmed m üügil ELKNÜ TRU 
komitees.

§ € O ä Y

ESTER

blokki, võttis kolmas koha sisse 
ju lgesta jan a , kui pikem mees läks 
ründelööki sooritam a, tõmbus lü 
hem tagas i. I

Sp artak iaad i võitjaks tuli üks 
voor enne lõppu õppejõudude mees
kond. Seal m ängisid dotsendid 
Jaan  P ärnat, Jaan  Loko, Advig Ki
ris, prof. Uno Palm , prof. Elmar 
V asar, assistendid Ülo Langel ja  
Ants Tiirik, õppejõud Tõnu Kollo, 
Aarne Pruks n ing Tarmo Kajandi.

Teised kohad on kõik veel se lg i
tam ata. Kaks p ingelist kohtumist 
m ängis füüsika-keem iateaduskond. 
M atem aatikuid ja  bio-geod võideti 
2:1. Meestel on pidada veel 3 m atši.

Naiste tu rn iiril on kõik otsad 
veel lahtised. Pühapäeval kanti ta 
belisse ainult üks resu ltaat. Spordi- 
meedikud sundisid alistum a m ate
m aatikud (15:1 ja  15:3).

Eeloleval nädalalõpul võrkpall 
lõpetab.

ANDRUS NILK

6. detsembril lahkus pärast ra s
ket haigust 52 aasta  vanuselt a rs
titeaduskonna hospitaalsisehaiguste 
kateedri professor, NLKP liige, 
meditsiinidoktor Koit Ester. Laia 
s ilm aring iga  tööka arsti elutee kul
ges Leisi jaoskonna arstist ülikoo
li professorini. Ta sündis Tartus, 
sam as lõpetas keskkooli ja  1953, 
aasta l TRÜ arstiteaduskonna. Töö
tas 1953—56 Leisi jaoskonnaarsti
na, 1956—60 Tartu k iirab ijaam a ja  
vabariik liku struum atõrje dispanse
ri arstina. Huvi endokrinoloogia 
vastu  viis Koit Esteri aasta iks 1962 
—65 Moskvasse NSVL TA Ü lelii
dulise Endokrinoloogia ja  Hormoo
nide Uurimise Instituudi asp iran 
tuuri. Aspirantuuri lõpetas ta täht
a ja lise lt vä itek irja  kaitsm isega. 
Alates 1968. aastast töötas hospi
taa lsisehaiguste  kateedr-is alguses 
assistendina, 1973. aastast dotsen
dina endokrinoloogia a la l. Töö 
kõrval, erilis i soodustusi kasutam a
ta valm is tal doktoriväitekiri k ilp
näärm e haiguste a la l, m ille kaitses 
edukalt möödunud aasta l. Koit Es
ter va liti käesoleval aasta l endo
krinoloogia professori kohusetäit
jaks. Ta oli esimene endokrinoloo
g ia professor TRÜ arstiteaduskon
na ajaloos. Kadunu oli silm apaistev 
pedagoog ja  teadlane, kelle tööd 
said la ia ldase  tunnustuse NSV L ii
dus. Ta oli Ü leliidulise Endokrino- 
loogide Seltsi juhatuse liige , ENSV 
Endokrinoloogide Seltsi esimees ja  
lig i 100 teadusliku töö autor. Surm 
röövis eesrindliku tead lase tema 
loomingu haripunktil. Kolleegidele 
jääb Koit Ester alatiseks meelde 
elurõõmsa, abivalm i ja  reipa mehe* 
na, kes tubli töömehena ei hoidu
nud ühestki raskusest.

H ospitaalsisehaiguste kateedri 
kollektiiv i nimel 
prof. LEO PÄI

EÜE NÄÄRIPIDU

N eljapäeval, 18. detsembril kl.
19.30 toimub noortem ajas «Sõprus» 
nääripidu «TERE, EÜE-81». Lähe
malt loe a la tes  esm aspäevast pea
hoone ja  ühiselam ute kuulutustelt. 
P iletite müük teisipäeval ja  n e lja 
päeval kl. 11—14 n ing kolmapäeval 
kl. 14—17 ELKNÜ TRÜ komitees.

KLUBI ÜRITUSED

Laupäeval, 13. detsembril kl. 20 
Nooruse t. 9 saa lis  TANTSU- 
DISKO.

Kolmapäeval, 17. detsembril kl. 19 
öhemeheõhtu ERVIN ABELIGA.
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Laupäeval kogunesid parimad üli- 
öpilasteadurid Tallinnasse kunsti
instituudi au lasse. Tehti kokkuvõt
teid ÜTÜ vabariik liku konkursi tu
lem ustest. Avasõnad ütles ERKI 
rektor prof. Jaan  Vares. ENSV TA 
akadeemik Nikolai Alumäe kõneles 
tudengitele teaduse raskest teest, 
juhendaja ja  juhendatava suhetest.

Aktuse peakõneleja, UTÜ vaba
riikliku nõukogu esimees, TRÜ dot
sent Johannes Tammeorg andis 
põhjaliku ü levaate konkursi tu le
mustest. Et 1980. aasta  on v iisaas
taku lõppaasta, peatus ta  lähem alt 
ka viim ase viie aasta  saavutustel. 
Ü levaade peaks huvitam a kõiki, see
pärast avaldam e selle lühemalt a ll
pool. Meie ülikooli poolt õnnitles 
värskeid laureaate n ing soovis jä t 
kuvat edu teadusepõllul teaduspro
rektori a se tä itja  prof. Arvo Tikk. 
Koos J. Tammeoruga andis lau- 
reaadidiplomid kätte ENSV kõrg- 
ja  keskerihariduse m inistri a se tä it ja  
Heimar Peremees.

Õhtusel peol vaadati kunstiüliÕTi- 
Jaste teadusete°m alist vaimukat 
ta id lu skava ja  nende «P ära tru sti»  
filme.

ÜLIÕPILASTÖÖDE 1980. AASTA 
KONKURSI TULFMUSTEST 
NING ОПОР!» ASTFADUSE

SAAVUTÜSTFST MÖÖDUVAL 
VIISAASTAKUL

X viisaastaku tulemuseks võib 
lugeda kasvõi seda. et avalik  a rv a 
mus ei kahtle ü ’ iöpilaste teadustöö 
vajalikkuses, seda peetakse õpne- 
protsessi lahutam atuks koostis
osaks. P raeguseks on kõigis meie 
körgkoo'ides kom p'eksplaanid, mille 
alusel üliõpilane rakendatakse kogu 
ÕDpeaja välte l teadus- või teadus- 
lik-loom ingulisele tööle. Teadustöö 
on üliõpilase ja noore spetsia isti 
in itsiatiiv i, iseseisva töö ja  loomin
gu lise töössesuhtumise parim aks 
k asvata jaks. Teadustöö mitmesu
guste vorm idega on hö'matud enam 
kui 94% kõikidest üliõpilastest.

Ka sel aasta l toimus kaks u la 
tuslikku vabariik likku üliopi’as- 
tööde konkurssi: hum anitaar-, loo
dus- ja tehnikateaduse a la l n ing 
ühiskonnateadustes.

Humanitaar-, loodus- ja  tehnika
teadustee toimus konkurss tänavu 
juba 20. korda. Parim ad tööd pää
sevad üle’iidu ’ise ’e konkursile.

V abariik likule konkursile on v iis 
aastaku iooksul esitatud töid jä r g 
m iselt: 1976. a. — 765, 1977. a. — 
813, 1978. a. — 873. 1979. a. — 
920, 1980. a. — 932. Nagu siit n ä
ha, oli v iim asel aasta l tõus senisest 
väiks?m , kuid küllan hakkame lä 
henema kvantitatiivsele lae'e. 
Kõrgkoolide kaupa laekus töid 
jä rgm ise ’t: TRÜ 452, TPI 263, EPA 
147, TPedI 40, ERKI 20, TRK 10. 
Peam ise juurdekasvu andis TRÜ, 
kust käeso’eval aasta l esitati 45 
tööd rohkem kui mullu.

Kui võtta arvesse üliõpilaste arvu 
vastavas kõrgkoolis, kujuneb jä r g 
mine p ingerida: TRÜ esitas ühe 
töö i&a 12 üliõnilase kohta, EPA
16, ERKI 20, TPI 20, TPedI 41, 
TRK 43 üliõpilase kohta. Kui aga 
võtta aluseks autorite arv, tõuseb 
konservatoorium nma «M akarenko 
kolooniaga» 2. kohale (lavastuses 
osales 19 lavakunstiü liõp ilast).

Rõõm on m ärkida, et sel aasta l 
võttis konkursist osa rohkem noo
remate kursuste üliõpilasi. Kokku 
esita ti 213 tööd (m. a. 172).

Jä rgneva lt tulem ustest eria lade 
jä rg i.

Täppisteaduste erialakom isjonile 
esitati 47 tööd 3 kõrgkoolist. Möö
dunud aa s ta l tuli töid 67. M iks 
füüsikutel ja  m atem aatikutel töid 
vähemaks jä i?  M editsiini, loodus
teaduste ja  kehakultuuri erialako- 
m isjonil tuli leida parimad 135 
(m. a. 143) töö hulgast. Konkursil 
osalesid TRÜ ja  TPedI üliõpilased. 
Esitatud töödest umbes poole (72) 
moodustasid arstiteaduslikud uuri
mused. Kehakultuurlaste! oli 25 
tööd (m. a. 49). TPedI esitas vaid
4 tööd m ulluse 20 asemel. Tuge
vasti segas siin spordikomitee kor
raldatud konkurss, m illest kehakul
tuurlased ag a ra lt  osa võtsid. Kui 
teised ministeeriumid ja  keskasutu
sed leidsid võimaluse ühendada 
oma konkurss ÜTÜ om aga, siis 
spordikomitee eraüritus lausa segas 
meie tööd. B ioloogid-geograafid 
esitasid  38 tööd. M ajandusteaduste 
erialakom isjonile esitati 155 tööd 
(m. a. 151) TRÜ-st, EPA-st ja  
IP l- s t . Igal aasta l on siin olnud 
p ingeline ja  võrdväärne konkurss. 
H um anitaarteaduste erialakom isjo
nile laekus tänavu 205 tööd (m. a. 
137). Tööd tulid põhi.iselt ülikoo
list, TPedI oli esindatud 11 tööga. 
Tehnikateaduste erialakom isjon 
kaalus 149 tööd. TPI kõrval oli 
esindatud ühe tööga ka ERKI. Ve
terinaaria  ja  metsanduse eria lako
m isjonile laekus 91, põllum ajanduse 
mehhaniseerimise, m aaparanduse ja 
m aakorralduse erialakom isjonile 34 
tööd (möödunud aasta l v astava lt 
88 ja  32). Kõik tööd on EPA-st. Pe
dagoogika ja psühholoogia e ria la l 
võistlesid TRU ja  TPedI tudengid, 
kusjuures TPedI üliõpilased ainult 
tagasiho id likult 14 tööga (möödu
nud aasta l 43). Kokku laekus 44 
tööd möödunud aasta  84 vastu, 
seega jä i vähemaks ka TRÜ peda- 
googikaüliõpilaste töid. K unstitea
duste eria la  komisjonil tuli hinnata 
22 (m. a. 21) tööd. ERKI kõrval 
osales ka 3 tööd TPedl-st. Muusika 
ja  m uusikateaduse eria la l konku
reerisid 10 tööd TRK-st.

Ü leliidulise konkursi medali v ää 
riliseks tunnistati Eestist 5 tööd 
n ing diplomiga hinnati 10. Kõige 
edukamaks osutus EPA (3 medalit 
ja  2 diplom it). Tuletame meelde, et 
möödunud aasta l tuli Eestisse 10 
m edalit ja  12 diplomit. X v iisaas
takul tervikuna oli pi t se 'line (kok
ku din'omeid ja  m edaleid): 1976. 
a. — 13, 1977. a. — 19, 1978. a. —
19, 1979. a. — 22, 1980. a. — 15. 
Selle v iisaastaku keskmine 17,8, 
m ullusel v iisaastaku l 15.

JOHANNES TAMMEORG,
UTU vabariik ’iku nõukogu 

esimees

*

KAHELE KONKURSILE 
JOON ALLA

Ülikoolis on a la ti leidunud tuden
geid, kellel sügavam  huvi ühiskon
nateaduste vastu . Võimalusi selle 
huvi realiseerim iseks on mitu, a la 
tes ühiskonnateaduste sem inarist 
kuni uurim us’iku konkursitöö e s ita 
miseni. Viimane tähendab juba tõ

sisem at sinasõprust teadusega, tea 
dusliku uurim istööga.

Igal aasta l korraldab ülikool 
ühiskonnateaduslike referatiivsete 
n ing uurimistööde konkursi. Eelmi
se õppeaasta konkursi tulemused 
selgusid  kevadel n ing on avaldatud 
meie ajalehes. Parem ad tööd suu
nati edasi vabariik liku le konkursile. 
Selle tulemused selgusid  detsembri 
a lguses. M eilt võttis konkursist osa 
43 võistlustööd (TPI 49, TPedI 12, 
EPA 7 ). Kuigi esitasim e T P l-st mõ
ned tööd vähem, saime põhilise osa 
väljapandud auhindadest. 9 esime
sest preemiast said meie tudengid
7, 13 teisest preemiast 8 ja  32 kol
m andast preemiast 12. Seega olid 
esitatud tööd oma sisu lt ja  vorm is
tuselt head.

Tugevam ad tööd oli esitatud fi
losoofia ja  poliitilise ökonoomia 
a la l, kus anti v ä lja  kummaski kolm
I auhinda koos rahalise preem iaga, 
hu lgalise lt II ja  III auhindu. F i l o 
s o o f i a s  tulid kõik esikohad ü li
kooli:

Viktor Blum-Russak «S o ts iaa l
kultuuriliste muutuste probleemid
XIX sajand i etr.cloogide-evolutsio- 
n istide töödes (juh. prof. J . Re
bane) ;

O lga Fjodorova «Inimese prob
leem E. Frommi filosoofias» (juh. 
prof. R. B lum -Russak);

Tiit M atsulevitš «Frankfurdi kool
konna mõjust m assikommunikat
siooni teooriale (kriitiline ü levaa
de)» (juh. dots. M. Lauristin , v a 
nemteadur M. S iim an).

P o l i i t i l i s e s  ö k o n o o 
m i a s  tuli kolmest esimesest pree
m iast 2 ülikooli:

M are Reiman «Vaba aeg so tsia
lism is: so tsiaalm ajanduslik  tähen
dus, rohkendamine ja  kasutam ine» 
(juh. dots. A. A rrak);

Merike Linntamm «A ineliste kul
tuuri- ja  olmetingimuste lähenda
mine linnas ja  m aal arenenud sot
s ia lism i tingim ustes (juh. dots. 
A. A rrak).

T e a d u s l i k u s  k o m m u n i s -  
m i s saad i samuti kaks I auhinda:

Irina Surajeva «Teadusliku kom
munismi ja  reaalse sotsialism i mao- 
istlikud moonutused» (juh. prof.
I. V olkov);

A ivar V alge «Inim õiguste prob
leemid nüüdisaja ideoloogilises võit
luses» (juh. dots. J . Ant).

ÜLKNÜ a j a l o o  n i n g  r a h 
v u s v a h e l i s e  n o o r s o o l i i 
k u m i s e  sektsioonis said II au 
hinna koos rahalise preem iaga Heli 
M attisen, Lore Veskimets, Riina 
M aastik  ja  Andrus Lauren.

III auhinna koos rahalise pree
m iaga Ants Kull, L iina Lebbin, 
Ülle Müürsepp, Kristel Paabo.

Diplomi said Katrin Niinepuu, 
Ivar Olle ja  Veiko Tišler.

NLKP a j a l o o  s e k t s i o o n i s  
said II auhinna koos rahalise  pree
m iaga  Riina M aasing ja  M ati Luu
kas.

III auhinna koos rahalise  pree
m iaga Ülle Luukas, Toomas Sepp 
ja  Ellen Valme.

Diplomiga au tasustati M aire 
Aunastet ja  Ellen Pihlakut.

P o l i i t i l i s e  ö k o n o o m i a  
sektsioonis said III auhinna koos 
rahalise preem iaga Eve Karro ja  
Raimo Väinaste.

Diplomi said Kai Kokko, Helbe 
Lillemets ja  Merike Säärits .

F i l o s o o f i a  s e k t s i o o n i s  
said II auhinna koos rahalise pree 
m iaga Hannes Korotkov ja  A igar 
Palum aa.

III auhinna koos rahalise pree
m iaga M arje Josing, Peep Palum aa 
ja  Karin Peep.

Diplom anti M aris K iristajale.
T e a d u s l i k u  k o m m u n i s 

mi  a la l vääris  II auhinna koos ra 
halise preem iaga Andres Tõnisson.

Konkursikomisjon andis mitme
tele töödele soovituse edasisuuna 
miseks üleliidulisele konkursile. 
M inistri käskkirjas ava ld a ti tänu 
eduka tegevuse eest üliõpilaste tea
dusliku töö organiseerim isel ja  ju 
hendamisel järgm iste le  meie ülikooli 
õppejõududele: dots. A. Arrakule, 
dots. J . Antile, prof. I. Volkov.le, 
dots. E. Kivimaale, dots. O. M atju 
sele, dots. R. Vihalemmale, dots. 
M. Lauristin ile, vanem teadur M. SL- 
m anile, dots. F. Kinkarile, dots. kt 
E. Braunile, prof. J . K alitsale ja 
dots. kt. S. Lepikule.

Parim aks kateedriks üliõpilaste 
teaduslikul juhendamisel tunnistati 
meie ülikooli NLKP ajaloo katee
der. Ara m ärgiti ka poliitilise öko
noomia ja  filosoofia kateedri töö.

Nagu öeldud, suunati paremad 
tööd üleliidulisele konkursile. Vii 
mane toimub pisut erinevalt üli 
kooli ja  v abariig i konkursist — kok
kuvõtteid tehakse üle aasta. Sel sü 
gisel tehti kokkuvõtteid kaheksan
dat korda. Ka siin on meiepoolsed 
tulemused oluliselt paremad kui ku
nag i varem. Tavaliselt oleme ü le lii
duliselt konkursilt saanud 1—2 dip
lomit, tänavu tuli aga  ülikooli üks
II jä rgu  diplom ja  4 aukirja
II järgu  diplomi sai Jaan  Kivistik 
töö eest «V astandite ühtsuse ja 
võitluse vahekorrast (V. I. Lenini 
teesi vastand ite ühtsuse suhtelisu 
sest ja  võitluse absoluutsusest an a
lü ü s)»  (juh. dots. R. V iha'em m ).

Aukiri anti järgm iste le  ü liõpilas
tele:

Viktor Blum-Russak «S o ts iaa1- 
kultuuriliste muutuste probleemid 
XIX sajand i etnoloogide-evolutsio- 
n istide töödes (juh. prof. J . Re
bane);

A llan Espenperg «T šiili tragöö
dia. Kontrrevolutsiooni ta g a jä rg e 
dest» (juh. dots. J . A nt);

Peeter Järvela id  «Ju riid iliste  rah 
vaülikoolide osa kasv töötajate 
kommunistlikul kasvatam isel (Eesti 
NSV m aterjalide põh jal)» (juh. 
dots. F. K inkar);

Je lena Kolesnikova «Tulukuse 
ühtlustam ise probleem n ing m a;an- 
duslik mehhanism so tsialistlikus 
ühiskonnas» (juh. prof. M. Bronš 
tein ja  prof. R. H agelberg).

Tänu tudengitele ja nende juhen- 
d a ia te ’e tehtud töö eest. Tore oleks 
kui järgm iste  konkursside ülevaade 
saaks veel mahukam!

VELLO PEEDIMAA, 
TRÜ UTU nõukogu esimees

NB!
Laureaatide nim ekiriad ilmuvad 
järgm istes lehenumbrites.

Preem iaraha m akstakse ülikooli 
k assas 25.—29. detsembrini.

Linna 
parteikonverents
Laupäeval kogunesid «Vanemui

se» kontserdisaali EKP Tartu lin- 
naorganisatsiooni XXV konverentsi 
delegaadid, nende hu lgas 48 TRÜ 
kommunistide esindajat.

Linnakomitee esimene sekretär 
Indrek Toome m ärkis aruandes 
tunnustavalt ülikooli õppe- ja  tea
dustöö häid tulemusi. Läbimõeldu
malt, süvenenumalt tuleks a g a  te
gelda teadusliku kaadri kvalifikat
siooni küsim ustega, sest jä re lk as
vu on vähemaks jäänud.

Ülikooli delegaatidest võttis sõna 
rektor prof. A. Koop.

Konverentsist võtsid osa EKP 
Keskkomitee sekretär R. R istlaan , 
kõrg- ja  keskerihariduse m inister
I. Nuut jt.

Esimesel pleenumil va liti linnako
mitee esimeseks sekretäriks tagas i 
Indrek Toome, teiseks sekretäriks 
Igor Paršev ja  sekretäriks meie 
ülikooli õigusteaduskonna v ilis t la 
ne Arno Almann.

EKP Tartu Linnakomitee liikme
teks valiti TRÜ-st A. Arrak, L. Kiik, 
A. Kiris, A. Koop ja  H. Metsa, liik
mekandidaatideks S. Lannes ja  
M. V älja , revisjonikomisjoni liik
meks S. Aron, EKP XVIII kongres
si delegaatideks A. Kiris ja  A. Koop.

Arstide poliitpäev
Selle semestri kolmandale poliit- 

päevale 26. novembril kogunes n ii
võrd palju osavõtjaid, et O. Lutsu 
t. 2 avar auditoorium suutis para
ja lt  kõiki äxa mahutada. Jäm eja la  
Psühhoneuroloogiahaigla peaarsti 
meditsiinidoktor H. Väre e lavas ja  
faktirikkas ettekandes puudutati tä 
napäeva üht aktuaalsem at ja  tõsi
semat küsimust — alkoholismi ja  
selle sotsiaalseid aspekte. Et ette
kandest huvituti, tõendavad hulga- 
lised küsimused ja  sõnavõtud. Eriti 
jä i kõlama dekaani prof. L. Allik- 
metsa sõnavõtus väljendatu , et a l
koholismi näol on tegem ist ohtliku 
nakkushaigusega, mis sunnib meid 
kõiki rakendama igakü lgset, sõna 
otseses mõttes epideemiatõrjet, ja  et 
ükskõiksus või liberaalsus sellesse 
haigusesse nakatanute vastu on 
täiesti lubamatu. See vastab ka h il
juti avaldatud NSV Liidu m ajan 
dusliku ja  so tsiaalse arengu põhi
suundade projektis öeldule: «L a ia l
daselt kasutada m ateriaalse ja  mo
raalse mõjutamise vorme distsip lii- 
nirikkujate suhtes n ing teha reso
luutne lõpp nendesse leplikult ja  
liberaalselt suhtumisele.»

Ülalnim etatud ettekande teem aga 
on otseselt seotud arstiteaduskonna 
järgm ise poliitpäeva teema «NLKP 
Keskkomitee otsuse täitm ise kohta 
töö parandam ise ja  õiguskorra ka it
se a la l Tartu linnas», mis toimub
24. detsembril kell 16 sam as ko
has. Esineb Tartu linna siseasjade 
osakonna ülem alampolkovnik
H. Saarm a.

Dots. EUGEN TALLMEISTER

Rektori käskkiri
Vitam inoloogiaalase teaduskonve

rentsi eduka ettevalm istam ise, läbi
viim ise ja  trükiste õ igeaegse v ä lja 
andmise eest avaldas rektor kii- 
‘ust prof. LEMBIT TÄHEPÕLLU- 
LE, prof. kt. LEA BOSTONILE, 
dots. MALEV UI BOL E, v.-õp. 
MALLE NIIDULE, assistent IVAR 
VAASALE, k irjastus- ia trükiosa
konna juhata ja le  MARTA RAISMA- 
LE n ing vaneminsener TIIU KUL- 
LISAARELE.



Komsomolikroonika Dotsent Salme Sibula juubel

INDREK ILOMETS,
komsomolikomitee asesekretär 

EÜE ja  kasvatustöö a la l

Sünd, 5. oktoobril 1957. 1976. a . lõpe
ta s  Tartu 1. Keskkooli, sam a a a s ta  sü 
g ise l a s tu s  keem iaosakonda. P raegu  
õpib V k u rsu se l.

Esim esest ku rsu sest p ea le  ku rsu se- 
vanem . I—II k. o li ku rsu se  komsomoli- 
büroos. Kaks v iim ast a a s ta t  oli kom
som olikom itee EÜE sektori ju h a ta ja .  
M a evas o lnud lih t liig e , kom andör, r e g i
ooni asekom issar , p iirkonna kom andör- 
korr.issar j a  regiooni kom andör.

NLKP li ig e  1980. a a s ta s t .
A bie lus, k a sva tab  tü ta r t .

INDREK MIIDLA,
arstiteaduskonna komsomolisekretär

Sünd . 22. detsem bril 1956. 1975. a . lõ 
p etas Tartu  2. Keskkooli. Sam a l a a s ta l 
a s tu s  EPA agronoom iateaduskonda. Pä
r a s t  a a s ta s t  õppim ist EPA-s sa i tem ast 
1976. a . sü g ise l m eie a rstitead u sko n n a  
ü liõ p ilan e , p raegu  õpib V k u rsu se l. Ko
gu ü liko o lis õppim ise jooksu l on ta  o l
nud teadusko nn a EÜE sektori ju h a ta ja ,  
m a lev as  olnud Ise kuuel suve l ( lih t llik -  
me, kom andöri ja  a r s t in a ) .

Indrek on an sam b li «M eed ium * kun s
t ilin e  ju h t.

ELKNÜ liig e  1972. a a s ta s t .
V a lla iin e .

Komsomolikomitee piduliku istung i avas teisipäeva õhtul viim ast 
korda Madis Kallion.

ф  ELKNÜ TRÜ komitee andis soovituse NLKP liikm ekandidaadiks 
astum iseks Jaak  Luigele (õ igust. III k.) ja  Nadežda Ignatjevale (a rs- 
tit. V k .).

ф  Komsomolikomitee arvestussektori uueks juhata jaks kinnitati Anu 
Unt, kes koopteeriti ka komitee liikmeks.

ф  Seoses töölem inekuga EÜE komandöriks vabastati Madis Kallion 
ELKNÜ TRÜ komitee sekretäri kohalt. Südamlikud sõnad ja  head soo
vid andsid edasi parteikomitee sekretär dots. Advig Kiris, komsomoli 
linnakomitee esimene sekretär Arvi Karotamm ja  aja lehe «TRÜ» toi
m etaja Varje Sootak. Parteikomitee sekretär A. Kiris tegi ettepaneku 
valida uueks komsomolisekretäriks õigusteaduskonna diplomand, nime
lise stipendiumi saa ja , senine asesekretär Andrus Lauren. Ettepanek 
võeti ühel häälel vastu.

ÜPP * ÜPP

Peame olema nõudlikud
D etsembri a lg u l te g i ÜPP nõukogu prorektor professor U. P alm i ees istum ise l 

kokkuvõ teid  kuuen da ü iõ p ila s te  ühiskond ik -p o liit ilise  p rak tik a  a testeerim ise  
tu lem ustest. A testeerim ise le k u u lu s  3397 II—IV, o sa lis e lt  k a  V ku rsu ste  ü liõ p i
la s t .  Neist sa id  h indeks « v ä g a  hea» — 1533 (45,1% ). 429 ü liõ p ila se  tegevus 
h in nati « rah u ld av ak s»  ja  30 sa id  «m itte ra h u ld av a » . K uigi teaduskonn iti esin es 
k ü lla ltk i o lu lis i e r in evu si võ rre ldes v ara sem ate  a a s ta te g a  (põhjused  v a jav a d  
v ä lja s e lg ita m is t ) , jä id  ü leü liko o lilised  keskm ised hinded peaaegu  m uutum atuks. 
Kõige parem ad hinded pand i seekord v ä l ja  a ja loo - j a  m a jan d u stead usko nn as. 
Neile jä rg n ev ad  võrdse keskm ise h in d ega õ igu s- j a  filo loogiateaduskond .

Tänavu arvestati ka ü liõpilaste osavõttu olümpiateeninduseks ette- 
• valm istum isest, osalem ist olümpiateeninduses ja  olüm piaüritustel. Nen
de ülesannetega tuldi hästi toime. Eriti oluline oli filoloogiateaduskon
na osa, kus valm istati ette 293 üliõpilast.

Hindamisel tõsteti tänavu esikohale pidevate ühiskondlike ülesannete 
täitm ine. Arstiteaduskonnas oli näiteks kehtestatud reegel, et «väga  
heaga» hinnatakse vaid pidevaid ühiskondlikke ülesandeid väga  hästi 
tä itvaid  ü liõpilasi. Nõudlikult suhtuti atesteerim isse žurnalistikaosa- 
konnas ja  m ujalg i. Komisjonid suhtusid varasem ast tõsisem alt ühis
kondlike ülesannete täitm isse, seetõttu jä i vähemaks pidevate ühis
kondlike ülesannete üldarv. See ei tähenda aga  ü liõpilaste ühiskond
liku töö vähenemist, vaid näitab, et atesteerim isel vabaneti paljudest 
igasuguste  «abide abide» am etite arvestam isest pidevate ülesannetena 
n ing tugevdati m ärgatava lt ÜPP atesteerim ise aluseid. Selgus, et 
2500 pidevat ühiskondlikku ülesannet täidab 3397-st atesteeritavast 
2150 üliõpilast. V aldavat osa ülesannetest täidetakse komsomolis 
(608), õppetöös ja  ÜTÜ-s (553), sam uti am etiühingus ja  ühiselam u
tes (646). Kokkuvõtete andmeil on üliõpilaste ühiskondliku tööga hõi
vatus kõige kõrgem mitte õigus- (77,4% ü ldarvust), vaid a ja lootea
duskonnas (83,2% ). Järgnevad  füüsika-keem ia-, m ajandus- ja  m ate
m aatikateaduskond.

Koguni 1247 ü liõpilast ei täitnud õppeaasta jooksul ühtki tõsisemat 
pidevat ühiskondlikku ülesannet. Ühiskonnateaduste võistlustöid, eriti 
referatiivseid töid koostatakse aktiivselt, omandades se llega vajalikke 
kogemusi ja  teadm isi ühiskondlik-poliitilistel teemadel vestluste ja  ette
kannete pidamiseks. Sam al a ja l aga  ei koostanud lig i 800 üliõpilast 
õppeaasta jooksul ühtki n iisugust tööd.

Nii näitavad atesteerim ise kokkuvõtted, et võrdlemisi kõrgete kesk
miste hinnete ja teiste n ä ita ja te  taga  on tõsiselt mõtlemapanevaid arve. 
Need v iitavad  ka sellele, et atesteerim ine ei olnud mõnelgi kursusel 
vaba form alism iilm ingutest, et esines põhjendamatult paremate hin
nete väljapanekut. Endiselt jä ttis  soovida ÜPP arvestusraam atute tä it
mine, eriti ühiskonnateaduste referatiivsete tööde puhul. At_esteerimise 
kokkuvõtted ei andnud selget ülevaadet üliõpilaste osavotust ÜET 
tööst. M ittetäielikel andmeil omandasid möödunud õppeaastal ühis
kondlikke eria lasid  enam kui 400 üliõpilast. Suurem osa teaduskondi 
ei organiseerinud ka üliõpilaslektorite ettevalm istam ist.

Rahule võib jääda Ü PP-alase tegevusega praktika a ja l. Keskmiselt 
esines iga üliõpilane praktikal olles vähem alt ühe loengu voi vestluse
ga . Osaleti m itm esuguste ideeüs-poliitiliste, kultuuri- ja  spordiürituste 
korraldam isel.

(Jä rg  3. lk.)

21. detsembril tähistab oma 60- 
aastast juubelit otorinolarüngoloo- 
g ia  ja  oftalmoloogia kateedri dot
sent Salm e Sibul. Ta on sündinud 
Tartus töölisperekonnas, lõpetanud 
1940. aasta l Tartu T ütarlaste Güm
naasium i, meditsiiniõdede kursused 
ja  1950. aasta l TRÜ arstiteadus
konna. Juba üliõpilasena a lustas ta 
tööd kõrva-nina-kurgukliin ikus. P ä
rast ü ikooli lõpetamist asus S. S i
bul tööle otorinolarüngoloogia ka
teedri assistendina, 1969. aasta l an 
ti ta lle  dotsendi kutse. NLKP liige 
on ta 1967. aastast.

Teadustööga hakkas S. Sibul te
gelema juba üliõpilaspõlves, k ir ju 
tades kaks võistlustööd. • 1959. a a s 
tal kaitses ta kand idaad iväitekirja 
«Kroonilise otiidi tuberkuloossest 
etio loogiast». Edaspidi tegeles ju u 
bilar põhiliselt aeroionisatsiooni. 
elektroaerosoolide ja  ülemiste hin
gam isteede a lle rg ia  küsim ustega. 
Trükist on ilmunud üle 140 töö nii 
kohalikes ja  keskväljaannetes kui 
ka välism aistes. S. Sibul on osa 
võtnud ettekannetega paljudest v a 
bariiklikest, ü le liidulistest ja  välis-

а в м и и

m aistest teaduskongressidest 
konverentsidest.

Suure m eisterlikkuse ja  andumu
sega teeb S. Sibul pedagoogilist

tööd, ta oskab ergutada üliõpilasi 
iseseisvale tööle. V irga lt on ta ju 
hendanud üliõpilaste ÜTÜ otorino- 
larüngo loogiaring i: tema juhenda
misel on valm inud 20 võistlustööd, 
avaldatud trükis hulga töid ja  pee
tud konverentsiettekandeid. Suure 
lugupidam ise on ta saavutanud 
prakti ise arstina.

S. Sibul võtab energ ilise lt osa 
ühiskondlikust elust. Ta on osale
nud arstiteaduskonna am etiühingu- 
büroos, olnud ülikooli juubelikomis- 
joni liige, üliõpilaste vastuvõtuko
misjoni vastu tav  sekretär, kordu
valt kursusejuhendaja, juhtinud 
parteigrupi tegevust. M ärkim is
väärset tööd on ta teinud Tartu 
Linna RS Nõukogu saadikuna 
kuues koosseisus, o.nud täitevko
mitee liige . P raegu on ta ENSV 
Otorinolarüngoioogide Teadusliku 
Seltsi sekretär.

Soovime juub ilarile  õnne, jõudu 
ja  püsivust edaspidises pedagoogi- 

ja  lises, teaduslikus, ühiskondlikus ja  
ravitöös.

Kolleegid

EÜE seminarlaagris
Elvas osalesid EÜE Keskstaabi 
esindajad , m alevaveteranid n ing 
praegused m alevategelased . Kahel 
sem inaripäeval 

ф  vahetati teavet Tartus ja  T al
linnas toimunud EÜE konverentsi
de kohta;

ф  v aadati filme möödunud ma- 
levasuvedest — neist värskeim  
19Ь0. aasta  Sakala  regiooni kokku
tulekust;

ф U. Tuul, kes käis üleliidulise 
ehitusm aleva keskstaabi korralda
tud 1980. aasta  paremate rühma- 
komandöride kokkutulekul, ja g a s  
oma muljeid;

ф  Tallinna regiooni komissar 
R. Kägu näitas diapositiive Jaapa- 
n i-reisilt;

ф  ELKNÜ Keskkomitee revisjo 
nikomisjoni esimehe ase tä itja  
O. Lüüs analüüsis finantsolukorda 
rühmas ja  regioonistaabis.

Arutati veel mitmaid küsimusi, 
m illest allpool kokkuvõtlikult.

ф EÜE-d ja  EÖM-i ei saa vaa- 
de’da kui kaht omaette ja  teineteist 
m ittem õjutavat süsteem i. Umbes

60% ehitusm alevlastest on EÜE-s 
esm akordselt; seejuures paljud 
neist on aasta  või paar tag as i ol
nud EOM-is n ing harjunud, et ko
mandör teeb kõik. P aljude rühma
de loiduse põhjusi võibki otsida 
õpilasm alevast. Kaadriprobleemi 
silm as pidades leiti, et oleks ots
tarbekas anda keskkooliõpilaste^ 
võimalus EÜE-sse tu lla .

ф  Kui ettevõte ei suuda rühma 
kindlustada tööga, tuleks rühm 
sealt ära võtta ja  suunata mujale.

О  Et kaoks nn. musta jõugu 
probleem, tuleb bürokraatia EÜE-s 
v iia miinimumini.

ф  Perfokaartide kordaseadm i
seks kulub palju aega. Taotleda, et 
kõrgkoolides kehalise kasvatuse 
üldrühma kuulujad saaksid  ma'e- 
vasse ilma arsti loata. Ka saavad 
kõrgkoolide EÜE sektorid perfo
kaartide täitm ise käiku lih tsustada.

Ф  Praegune rühma meister, ta 
valiselt TPI ehitusteaduskonna III 
kursuse tudeng, pole varem m ale
vas olnud (segavad suvised prak
tikad ). Ka pole ta eria lane etteval

m istus selleks a jaks nii kõrgel ta 
semel kui v a ja . Seepärast oleks ots
tarbekas koondada eh itusteadus
konna kahe esimese kursuse järgne 
praktika ühele suvele, et tekiks või
m alus ka enne III kursust m alevas 
osaleda. EUE Keskstaap omalt 
poolt peaks korraldam a m eistritele 
tõhusamat väljaõpet.

ф  Leiti, et Keskstaabil peaksid 
olema tihedamad sidemed rühma
dega. Selleks soovitati kohustada 
Keskstaabi liikmeid töötama suve 
jooksul mõni aeg (m itte a lla  nä
dala) kuskil rühmas.

ф  Kokkutulekutel peaks olema 
m idagi põhimõtteliselt uut. R egi
ooni staapidel tuleks se’ le üle tõ
siselt mõelda ja  üht-teist katse
tada. EÜE kokkutulekul võiks kor- 
ra !dada konverentsi.

ф  Leiti, et lõppkokkutulekul tu 
leks vähendada ta id lusega esineva
te rühmade arvu ja  seada sisse ko
hustuslik kava.

TARMO SALUMAA, 
komsomolikomitee EUE 

sektori juhataja

raa

Sõpruspäevad TPedl-s
Subjektiivne hokireportaaž

Siin  Tallinn. «Dünamo» hall. A l
gab Tallinn—Tartu suurkoolide 
sõpruskohtumine jäähokis. Kaks 
meest, kellel hokikeppe pole, ei 
söanda soojendust tegema m innagi. 
Ilma täiendava toetuspunktita k i
pub nina vastu jääd . See pole siis 
ka m ingi ime, kui esmakordselt 
pandi uisud a lla  14 aasta t tagas i, 
v iim ast korda aga  enam ei m äle
tag i. Nii ammu oli see.

TPedI puhkpilliorkestri saatel r i
vistuvad jää le  TPedI ja  TRU mees
konnad. T aaralinna au lähevad 
kaitsm a A. Graumann, B. Bazanov, 
V. Paalm a, J. T älli, K- Ollo, 
M. M ilder, V. P lato  ja  T. Honga.

Peakohtunik Ants Antsoni ava- 
vile kuulutab m ängu algust. Selles 
kohtumises aetakse läbi v äravava
hita, hokilitri asemel on tennispall. 
Tartu vahetab oma m ängija id , aga

seis püsib ikka 0:0. Ärevus on suur 
ja  nii juhtubki, et vahel tabavad 
tennispalli ka uisulöögid. Tartul 
ko’mas vahetus. Läheb üheksas 
mänguminut. Lõpuks ometi üks 
punkt TRU-le, seis 1:0. Hokimän
g ija te  suud liiguvad : pinget aitab 
m aandada «K alevi» närim iskummi.

2. poolaeg. Kohtumine areneb 
sportlikult loiult. M äng jätkub sei
su lt 1:0. Nüüd ta llin laste lt värav: 
1:1. Uuesti ründab TPedI, seis T al
linna kasuks 2:1. Ko1m minutit. 
Kas Tartult tuleb värav? P isut 
enne lõppu ta tu lig i. Sõbraliku v ii
g ig a  2:2 lõpeb TRU ja  TPedI esin
duste kohtumine.

Spordisõprade meeli jahutab an
sambel «A ja lik».

Teises kohtumises võtavad mõõtu 
EUE keskstaap ja  Tallinn—Tartu 
koondvõistkond. Esimesel poolajal 
on koondvõistkonna edu stabiilne.

1:0, 2:0, 3:0, 4:0 kogunevad v ä ra 
vad. Uks ühendmeeskonna ja  üks 
keskstaabi m ängija kõrvaldatakse 
trahviks väljaku lt.

2. poolaeg algab  punktiga malev- 
lastele. Seis 4:1, uuesti suureneb 
vahe 5:1. Kas tõesti EÜE allvee
laev läheb põhja? Seis 6:1, kohe tu
leb punkt keskstaabilt. Seis 6:2. 
Eesti s ise jääh a llis  pole tükil a ja l 
nii kõrgetasem elist hokit nähtud. 
Longates lahkub üks mängumees, 
murdunud on uisk. Seis 7:3. Kas 
EÜE suudab järele  võtta? Tulebki 
punkt m alevlastelt, kuid käim as on 
ka viim ane m änguminut. Koos lõ- 
puvilega veel värav koondvõistkon- 
nalt. Seisuga 8:4 lõpeb mäng.

Spordi sh ow  v iim ase ülesande — 
improviseeritud isetegevusnum bri 
uiskudel — täitsid  ainult tartlased .

KERSTI MAAL

Preemiaid eesti filoloogidele
Seoses rahvusvahelise üliõp ilas

päevaga kuulutas Eesti NSV Tea
duste Akadeemia Keele ja  K irjan
duse Instituut tänavu v ä lja  pare
mate üliõpilastööde premeerimise. 
V astavalt juhendile võisid vabariig i 
kõrgkoolide a s jac im sed  kateedrid 
esitada premeerimiseks viim asel ka
hel aasta l vam inud  töid eesti kee
le, teiste soome-ugri keelte, eesti 
k irjanduse ja rahvaluu le a la lt.

Züriile koosseisus A. Laanest, 
M. Norvik, V. Pall ja  H. Ra andi 
laekus läb ivaatam iseks 11 TRU 
eesti keele kateedri ;a soome-ugri 
keelte kateedri diplomitööd, m illest 
6 tunnistati preemia vääri iseks.

ENSV TA Keele ja  K irjanduse 
Instituudi rahalise preemia pälvisid

M õ t t e i d . . .
. . .  INIMESEST

Me kõik o l em e  in im es ed . Me kõik 
t e em e  v igu .  Meie suur imaks veaks  
on  om a  v i g a d e  m it t e tunn is tam in e .  

*

Töö tegi ahvist inimese. Töö teeb

järgm ised  TRÜ lõpetanud üliõpila
sed oma diplomitöö eest:

Udo Uibo, «Eesti keele morfoloo
g ilise  analüüsi põhimõtteid ja  prob
leeme» (1979) (eesti keele kateeder, 
juhendaja prof. H. R ätsep);

S iiri Toomik, «M aastikualane sõ
navara ja mikrotoponüümika k a ra -  
la keele Boksitogorski m urrakus» 
(1979) (soome-ugri keelte katee
der, juhendaja dots. P. Palm eos);

S irje  Rammo, «Noomen Põlva 
m urrakus» (1979) (eesti kee'e k a
teeder, juhendaja dots. A. V alm et);

Ene N agelm aa, «M ihkel Veske 
fennougristina» (1920) (soome-ugri 
kee'te kateeder, juhendaja prof. 
P. A riste);

Mari Lühiste, «N aiste käsitööga 
seotud sõnavara Tõstamaa m urra
kus» (1980) (eesti kee'e kateeder, 
juhendaja dots. A. V alm et);

Peeter Kaldre, «Teisendused or
tograafia  ja  fonoloogia vahel eesti 
keeles» (1979) (eesti keele katee
der, juhendaja vanem teadur M. 
Remmel).

Keele ja  K irjanduse Instituut ta 
hab eesti filoloogia üliõpilastööde 
konkursi muuta iga-aastaseks ü ri
tuseks n ing loodab, et edaspidi ka 
teised erialakateedrid  n ing kõrg
koolid kaasa löövad.

MADIS NORVIK,
KKI teaduslik sekretär

i n im e s e s t  au tomaadi. Kas ikka t e g i ?  
Kas ikka t e eb ?

Mõni in im en e  näib a rva va t ,  e t  
t e i s t e  a i tam in e  s e i s n eb  n e n d e  põh-  
jan iskum ise s  ja  rä ä g ib  om a  aiia- 
m is v a ja d u s e s t  kõigile .

. . .  LOODUSEST

L oomad m ä r g i s t a v a d  om a  elu -  
piirkonda ta va l i s e l t  en d a  k õ ig e  ha is 
vam a  er i t i s e ga .  Näib, e t  in im en e  on  
s e l l e  l o om a d e l t  ü le  v õ tnud , unu s ta 
d e s ,  e t  t em a  piirkond on  m aa 
kera  . . .

( Jä rg  4. lk.)



RSR * RSR

Läbi meie aja
10. detsem bril k l. 10.30 kee
m iahoone r ingaud itoorium . 
Esinevad Eesli Raadio v ä lis 
kom m entaatorid  T. Laak. T. 
Kõrda, R. M älk j a  J .  Hindov.

Pingiread otsast otsani ja  a lt 
ü’.es tudengeid täis. K uulajad tähe
lepanu ise. Avasõnad RSR-i presi
dendilt Veiko Lõhmuselt. Eesti 
Raadio pressibüroo peatoim etaja 
Tõnu Laak arvas, et sellised üritu
sed tulevad kasuks mõlemale poo
lele. Iga l esinejal oli oma kindel 
teema. Tõnu Kõrda rääk is pinge- 
lõdvendusest ja  sõ ja lis-pö liitilistest 
doktriinidest pärast Teist m aailm a
sõda. T. Laak analüüsis põhjusi, 
miks presidenditooli sai R. Reagan. 
M eeldis kommentaatori loogilisus 
ja  argum enteerim isoskus. Raul 
M älgu  teemaks olid Poola sündmu
sed. Ta oskas kuulajaid  enesega 
kaasa mõtlema panna. Võib-olla 
sellepärast ta lle  kõige rohkem küsi
musi esita tig i. Juhan Hindov se lg i
tas  lähem alt Iraan i—Iraag i konLik- 
ti põhjusi.

Neli RSR-i veterani (kolm eks- 
presidenti) võisid vanduda, et huvi 
vä lispo liitika vastu tudengkonna 
seas on au sees. Oli näha, et teati, 
m ida kuulam a tuldi, ja  kuulati hu
v iga , sunnitud ülekolim isel au lasse 
kuu la jate  arv ei vähenenud. Loo
dan, et jääd i pakutuga ka rahule, 
sest võimalus m ingi konkreetne tee
ma p iisavalt selgeks saada oli ole
m as. Kuigi neid mehi võib ig a  päev 
kõigilt Eesti Raadio lainepikkustelt 
kuu lata, ei ole nii tihti võimalik 
neile kohe ka küsimusi esitada.

Kl. 19. N oortem aja «S ö p ru s» . 
T eaduskondadevaheline v ik 
to riin .

I. filo lo o g ia t.
II. m a jan d u st.

III . õ igu st.

«M illa l toimus L. Brežnevi v ii
mane v isiit Indiasse? Selle küsim u
sega läks lahti teaduskondadevahe
line viktoriin. Viieteistkümne küsi
muse järel pidi selgum a võitja. Ei 
selgunud. Lahendust ei toonud ka 
esimene ega teine lisaküsim us. V i
sa rebimine käis filoloogia- ja  m a
jandustudengite vahel. Kolmas lis a 
küsimus: «M itu kahepoolset tipp

kohtumist on toimunud L. Brežnevi 
ja  USA presidendi vahel? Hetk 
mõtlemiseks ja  . . .  võitsid filoloo
gid. M ajandusteaduskond tuli te i
seks. Kolmandast kohast paremini 
oleks vist küll õigusteaduskond esi
nema pidanud.

Kui hommikul olid üliõpilased 
ainult s a a ja  rollis, s iis õhtuks osad 
vahetusid, tuli n äidata, mida tea
takse ja  osatakse. Teaduskondade
vaheline viktoriin rahvusvahelisest 
olukorrast ja  kõnevõistlus peaksid 
v ist olema kü lla ltk i heaks mõõdu
puuks. Kahjuks ei olnud viktoriinil 
esindatud m atem aatikud, arstid  
n ing keemikud. M älum ängu käik 
kujunes kü lla ltk i pingeliseks, v aa
tam ata sellele, et m ajandusteadus
kond rebis end kohe stard ist ette 
ja  suutis oma edumaad sä ilitada  
kuni kümnenda küsimuseni, mil f i
loloogid neile järele  jõudsid. Edasi
ne võistlus kuni põhiküsimuste lõp
pemiseni kujutaski endast peamiselt 
duelli m ajandus- ja  filo loogiatea
duskonna vahel.

K õnevõ istluse v õ itjad :
R aivo A avisto  ja  Georg Aru.

Viktoriin oli kired lõkkele puhu
nud ja võ istluslati kõrgele aseta
nud. Järgnenud kõnevõistluselt 
oodati probleemiderikkust ja  ak
tiivset hoiakut. Valides kaheksa esi
neja hu lgast v ä lja  kaks (G. Aru 
õ igust. II k., R. Aavisto õigust. 
III k .), nentis žürii, et nad jäid 
võistlusega rahule. M ainiti huvita
vat probleemideringi ja  _ avaldati 
imestust esinem isjulguse üle. Seda 
tuleks võtta kui v iisakat äram ärk i
mist, m itte m idagi rohkemat. Kone- 
mehi kuulates tuli masendus pea’e. 
Kas esinem isjulguse all tuleb mõis
ta ju lgust esinema tu lla ja  lugu 
paberi pealt näpuga jä rge  ajades 
maha lugeda? Kõnevõistlus pole 
v ist siisk i referaatide võistlus? Os
kam atuse pärast esineda jä id  ka 
probleemid varju .

Võistluse a lguseks registreerus 
8 esinejat. Et nende sõnavõtud ü l
diselt lubatud a ia lim ilti ei tahtnud 
mahtuda, siis žürii hilisemaid soo
ve üldisest a ja lim iid ist kinnipidam i
seks arvesse ei võtnud.

HETK. Ukse peal on iseteadvad 
näod ja  m usklis käsivarred . V ära
vavah is o lijad , kelle ainsa käe liigu 
tuse läbi perutav noorkari koplisse 
torm ata võib, kannaksid kui silti 
rinnal «S isse  lasen, keda tahan ja  
siis , kui tahan !» Tegelikult saavad 
sisse kõik, kes tahavad. Tuleb lih t
sa lt  veidi oodata. Oleme se llega ju 
nii harjunud — ootam isega. Ja  
miks ei võiks nemad seal, uksel, 
kordki nautida seda harjum atust ja  
la sta  neil seal, ukse taga , mõni aeg 
külm etada? Küll nad veel jõuavad

— sisse saada ja  palju m uudk i. . .
Saam egi ja  jõuam egi! M antlid 

riidehoius valvsa silm a a ll, k iirus
tame sinna, kus salapärane valgus 
ja  vabastav  muusika väsinud v a i
mu elule äratab. H ingeldust a lla  
surudes jõuame läve’e . . . ,  kuid 
värske koplihõngu asemel paiskub 
näkku läm m atav «laudalehk». Esi
algu  tundub korrapärane hingam ine 
võimatu olevat. Kuid siin tu llakse 
toime. Küllap seetõttu, et kõik hin
gavad ühes rütmis. Ebareaalne, 
aga  just nii. Just, just! Ja  siiski 
küsid endalt abitult ja  püüad ole
tustelt tuge leida: kuhu on jäänud 
pulbitsev veri, mis ootajate soontes 
ring i tormas? Kuhu on jäänud üle
keev energia, mis lausa nõudis ä ra 
kasutam ist? Ja  isikupärased rep lii
gid ukse tag a?  Nüüd on vaid mo
notoonselt ü les-alla  kõikuv mass.

Viimane kõnevõistlus peeti ü li
koolis üle-eelmisel õppeaastal. Esi
nejate arvukuse ja  tassm e poolest 
see just eriti ei hiilanud. Seepärast 
ei pakkunud žürii mingeid konk
reetseid iähtekriteerium e üliõpilas- 
esinejate hindamiseks. V äljapaku
tud esinem istem aatlka andis kül
laltk i tolerantse lähenemisvõim alu
se. See oli ag a  kõige suurem vale
arvestus, mis hiljem tulemuste v ä l
jase lg itam ise  m ärgatavalt komplit
seeritumaks muutis. Ei osatud 
siiski m aailm as toimuvat seostada 
iseendaga, ei osatud leida antud 
teemast probleemi, mis huvitaks 
konkreetses situatsioonis olevat ü li
õpilast. Eriti tahaks siin südamele 
koputada RSR-i liikmeile, kes moo
dustasid esineiate üldarvust ena
muse (6 ), kuid hinnates veidi üle 
oma professionaalseid võimeid, 
läksid kergema vastupanu teed. 
Seetõttu kujutas kõnevõistlus ko
hati loengutekstide ettekandmise 
konkurssi. Ei saa  sa la ta , et veerand 
tunni jooksul suudeti anda kü lla lt
ki kõikehaarav ülevaade antud tee
ma piires, kuid ei püstitatud min
g it huvipakkuvat probleemi või ei 
suudetud m aterja li nii m eisterlikult 
esitada, mis kompenseerinuks mõ
n ingaid sisu puudujääke.

Seetõttu jä i žürii lõpuks otsuse
le, et hindamistulemused m ääravad 
ära  kolm põhifaktorit: probleemi- 
kus, selle esitam ism eisterlikkus (s i
su avam ine, publikule lähedaseks 
muutmine ja  esinemiskuUuur) n ing 
publiku reageering. Lähtudes R. 
Aavisto ja  G. Aru m ärgatavalt pa
remast esitam ism eisterlikkusest ja  
publiku reaktsioon’st n ing arvesta
des nende stlilierinevusi, m ääraski 
žürii kaks esikohta. Ü lejäänud 
võistlelad jätsim e seekord reasta- 
m ata lootuses teha seda järgm ine 
kord.

Öhtu viim ane osa oli Urmas 
Alenderi lauludepõimik «Läbi oma
a ia » . Ta a lustas oma esinemist 
John Lennonile pühendatud lau lu 
ga «H eli». P ärast lühikest m äles
tushetke jätkusid  laulud. Laulud lä 
bi meie a ja .

ULVI FUNK.
VEIKO LÕHMUS

Kõik käituvad ja  liigu tavad  üht
moodi. L iigu tada on raske, sest ko
hemaid riivab või surub sind k aas
lase mõni kehaosa.

Aga mida tema seal laval teeb? 
L iigutab, laulab, räägib  — on hu
v itav , ku ig i keegi temast ei huvitu. 
Näilik juhtoina positsioon petab vist 
küll kogu karja , kes ennast muusi
kast ja  pausidest juhtida laseb, 
teda ennast aga  ilmselt mitte. Kui
gi ta on püüdlik, kombib, otsib v a s 
tase hella kohta, loodab. S iis aga 
pettub ja  pöördub alistunult s isse
talla tud  ra ja 'e  ja  järg ib  päheku’u- 
nud teksti. H igi aga  nõrgub selg i 
mööda ja  pärlendab otsaesistel. Ik
kagi higi.

Kas see o!i üliõpilaspäevade аЫ  
toimunud Riho Baumani disko EPA 
klubis?

MARGOT VISNAP

Lutsi eestlane Peeter German
Selle aasta  5. septembri ajalehes 

«TRÜ» oli juttu lutsi Härmä Antoni 
kolm anda põlvkonna jä rg la s te  reg i
lau lude helilindistam isest dotsent 
Aino Valmeti, Tiiu Ojanurme ja 
V alve-L iiv i K ingisepa poolt. Erilist 
tähelepanu pälvib aga  Peeter Ger
man, regilau lude esita ja  Jaan  Ger
mani poeg (sünd. 1923).

A llak irju tanu v iis Peetri koos 
v iie teise lutsi õpilasega 1936. a a s 
ta juuli a lgu l Tallm na. Haridus- 
instruktor Neeme Ruusi ja  a ja k ir ja 
n ik Reginald  Sorokini abistam isel 
paigu tas Punane R ist 5 lutsi poissi 
noorte suvelaagrisse, lutsi tü ta r
lapse B ronislava Bulsi aga  Palivere 
lastekodusse. Neeme Ruusi hoolit
susel pääses Peeter German sügisel 
T allinna V Reaalkooli, kus jä rgm i
sel aasta l hakkas õppima ka Uno 
Laht. Mõlemad elasid  sõpradena 
Roosikrantsi tänava kooli in ternaa
dis. Sam ast koolist ja  internaadist 
jä i P. Germanile meelde ka Rene 
Hammer, kes oli pärast Suurt Isa

maasõda «E stonia» teatri direktor.
1940. aasta l sa i Neeme Ruusist 

sotsiaalk indlustusm inister. Tema 
soovitusel astus P. German ELKNÜ 
liikmeks. 1941. aasta l astus P. Ger
man m iilitsapataljon i ja  võttis osa

Suurest Isam aasõjast. P ärast sõda 
töötas ta R iias kaubanduses. Mees 
ehitas R iia randa kena m aja, kus 
elab kuueliikme ise perega. Abikaa
sa Sofia on farm atseut, vanem poeg 
Aivar töötab juhtival koha! auto
transpordi a la l, noorem poeg Pugis 
käib muusikakooli lõpuklassis. Koos 
A ivariga sõidab ta iga l laupäeval 
ja  pühapäeval isetegevusorkestriga 
kuhugi kontserti andma.

P. Germanil on endiste eesti s õ i
radega päris tihe side. T allinnas 
käies külastab  ta ikka luu 'eta ja  
Uno Lahte, kes omakorda on Riia 
rannas sisse astunud ka Germanite 
kodusse. Ka a llak ir ju tan u d  on 
R iias Peeter a lati olnud abiks ja  
toeks. Tutvusin P. Germani sünni
koha K irbukülaga (Skirpani) ja  
Härmäde suure suguvõsaga juba 
1921. aasta l. L igi fO aasta jooksul 
olen näinud Härmäde kuue põlv
konna esindajaid .

PAULOPR1IT VOOLAINE

Tomski ülikool
fOO-aasiane

Detsembri keskel täh is ta t i p id u liku lt 100 a a s ta  m öödum ist Tomski V. Kui- 
bõševl nim . Riik iku Ü likooli r a jam ise s t . NSVL kõrg- ja  keskerih arid use  m in is te r 
V. Je lju t in  k in n i.a s  11. detsem bril ü likooli lip u ie  Tööpunalipu ordeni kõrvale 
O ktoobrlrevo.utsiooni ordeni.

S iberi ü likooli loom ist tao tle ti ju b a  sü s , kui ee lm ise sa jan d i a lg u l tekk isid  
ü likoolid  ükste ise  jä re l T artu s ( ta a s a v a tu n a ) , K aasan is, H arkovis ja  Peterburis . 
Kogu U u ra iitag u se  a la  ü id ise  m ah a jääm use  ja  er it i güm n aasium ide puudum ise 
tõ tiu  lükkus a s i jä r je s t  ed asi, kuni a lle s  J878. a a s ta l ilm us ts a a r i ko rra ldu s 
luoa a r a ja d a  Tomsivi.se S i je r i  üiikool ne ia  ie id u sk c n n a g a : a ia  oo-. keele-, 
fü ü sik a -m a iem aatik a - , õ igu s- j a  a rs tite ad u sk o n n aga . Peahoone n u rgak iv i p idu
likku  panekut 26. au g u s t il 1880. a a s ta l loe takseg i Tomski ü likooli ra  an iise  a lg u 
seks. Peam ised eh itustööd lõpetati 1884. a a s ta l , jä rg n e s  raam atuko gu  ja  m iim e 
teadu s iku kollektsiooni kom plekteerim ine. Pandi a lu s  S iberi o ludes u n ik aa ls e le  
b o taan ik aa ia le . Õppetööks va lm is ü ikooli ette kerk is a g a  hädaoht ü ldse m itte 
av atu d  sa ad a . Peterburi reak tsio on ilised  ringkonnad k arts id  p agen d usse  sa a 
detud so ts ia lis t id e  m õju . ÜHkool av a ti lõpuks s iisk i a lle s  1888. a a s ta l, ku id  
a in u lt a rs tite ad u sk o n n aga . P iiran g  k ä is  kü ll rohkem üliop i askonna kohta, sest 
professorite o sas õnnestus o s a lis e it  s ä i i t a d a  varem  lubatud  koosseis: m ed itsiin i 
e s in a a ia  e kõrval a su s id  tööle füüsik , keemik, geoioog, botaan ik , zooloog. A .les 
10 a a s ta t  hl jem  lisan d u s  pikkade läb irääk im iste  tu lem usena  teaduskond — 
o igu s, a lg u l n e lja , kahe a a s ta  p ä ra st kaheksa uue pro fesso riga . T äpp isteaduste 
e r ia  ade m  u em ine Toms is  ai<ras 1900. a a s  al *ehno oog.ainsiH uufli p ae- 
gu se  p o 'ü leh n illse  in s titu ud i e e lk ä ija  ju u re s . T ä isü likoo liks sa i Tomski ülikool 
a lle s  1917. a a s ta l .

Ju b a  ra jam ise s t pea’ e ab is ta s id  vanem ad ülikoolid  oma noorim at venda. Iseg i 
Ing is m a i K un inglik  BotaaniKaaed sa a  is  1881. a a s ta l Tom skisse seem neid uue 
a ia  loom iseks. K õrvale ei jä än u d  k a  Tartu ü likool. Tom skisse su un ati 1885. a a s 
ta l v ä rsk e lt m ag is tr ik s  saan u d  m atem aatik  P. K adinis, k e lle le  a g a  ü la lm ärg itu d  
a s  ao lude tõttu ü likoo lis tööd ei le idunud  ja  kes p ärast v ire ’em ist keskõppe- 
a su tu s te  õ p e ta jan a  tu li S ib erist t a g a s i n ing  s a i Läti m etro lo og iateen istuse r a ja 
ja k s . Tomski ü ikoofi eslm este professorite sea s  oli K aasan ist, H arkovist ja  
P eterburist tu ln u te  korval ka Tartu ü likooli kasvan d ik  keem ik S. Z alessk i, kes 
t . Scnm rt i ja  G. Tummani ju u re s  om andatud oskusi a su s  a g a r a lt  rakendam a 
S iberi vete an a lü ü s im ise l. Tomski m atem aatiku te  ko llek tiiv i r a ia ja k s  sa i R iias t

V J a r t u  ü likooli k asvan d ik , s iin ne dotsent kuni 1900. a a s tan i Th. Molien 
(S ib e ris  tun tud  kui F. Mo’ inU T artus 1892. a a s ta l k a itstud  doktoritööga ia  mo
n o g raa f ilis te  a r t ik lite g a  sa i Th. Molien k a a s a ja  a lg eb ra te  j a  rüh m aesitu ste  teoo
r ia le  u h e k s r a - a  aks, keda p raegu  tun n u sta tak se  ü lem aa ilm se lt kui nende a lad e  
k la ss iku t. Tomskis a lg u l tehno lo og ia in stituud i, see iä re l ü likooli professorina 
tu ll M olienll kogu joud  raken d ad a  õppetöösse. P raegu  on tem a portree aukohal 
p o rtreega le riis  Ш öUkooll peahoones av atud  s ilm ap a is tv a te  õppejõudude

Juubelipidustused Tomskis a lgasid  11. detsembril m iitinguga pea
hoone juures. Sam al õhtul oli spordi- ja  vaatem ängude palees pidulik 
istung ja  pidupäevakontsert, m illes osalesid linna juhitvad kunstikol- 
lektiivid. Järgm ise päeva hommikul võttis rektor koos rektoraadi ja 
ühiskondlike organisatsioonide esinda ja tega peahoone au las vastu õn
nitlusi juubeli puhul. Tartu ülikooli poolt anti üle meie peahoone 
kujutusega graafiline leht koos rektori õnn itlusk irjaga. Juubelinäituse 
avamis_ele järgnesid  ekskursioonid teadusraam atukokku ja  botaanika
aeda, õhtul oli rektori vastuvõtt raamatukoguhoone aulas.

P idustuste kolmanda päeva põhiosa oli pühendatud teaduslikule 
juubelisessioonile, m ille p lenaaristungil kõnelesid rektor ja  teaduspro
rektor, sektsioonide istungeil aga  andsid Tomski ülikooli juhtivad 
teadlased ülevaateid teadussaavutustest. Ohtul toimusid linna kontsert
saalides ülikooli parim ate isetegevuskollektiivide kontserdid. Tartuski 
tuntud koorikapelli kõrval esinesid estraadiorkester «ТГУ-62», k irjan 
duse- ja  kunstiteater «Zavoronok» ja  vaevalt aasta  tegutsenud v iiu l
dajate  ansambel, kus kõrvuti dekaani ja  professoriga musitseerib 
esmakursuslane.

Juubeli puhul ilmus ülikooli k irjastusel 431-leheküljeline ülevaade 
«Tomski ülikool 1880—1980», Lääne-Siberi k irjastuse väljaandel 
B. Tutšini romaan «Tomski ülikooli kroonika» (Novosibirsk, 1980) ü li
kooli a lg aasta test ja  Tomski kunstniku V. Kudrjašovi puulõigete mapp 
«Tomski üliõpilased». L isaks neile said külalised m uidugi ka mitmeid 
pisitrükiseid, juubelim edali n ing S. Zaplavnõi raam atu «Jutustusi 
Tomskist», mis ilmus 1979. aasta l seoses Oktoobrirevolutsiooni ordeni 
andm isega Tomski linnale asutam ise 375. aasta  juubeli puhul.

Tänapäeval on Tomski ülikool kujunenud suureks õppe- ja  teadus
keskuseks, kus on enam kui 8000 ü liõpilast, 718 õppejõudu ja  1500 
teadustöötajat, kelle seas on 70 teadusdoktorit ja  umbes 600 teadus
kandidaat!. Poolesajast asp irandist neli viiendikku valm istatakse ette 
sihtasp irantuuri kaudu tööks Siberi uutes ülikoolides. Ü liõpilasi võe
takse vastu 21 eria la le  12 teaduskonda. Kolme suure teadusinstituudi 
(Siberi Füüsika ja  Tehnika TUI, Rakendusm atem aatika ja M ehaanika 
TUI, B ioloogia ja  Biofüüsika TUI) kõrval on ülikoolil suurepärane 
Siberi Botaanikaaed, 5 probleem- ja  2 harulaboratoorium i, 5 muu
seumi, kuulus Krõlovi Herbaarium ning teadusraam atukogu 3,5 m il
joni köitega.

Koos meie ülikooli k ingituse ja  juubelitervitusega anti rektorile ja  
juhtkonnale prof. A. Koobi palvel edasi eelnev suuline kutse osaleda 
1982. aasta l Tartu ülikooli juubelipidustustel.

ÜLO LUMISTE

Peame olema...
(A lgus 2. lk.)

ÜPP nõukogu leidis, et edaspidi tuleb veelgi tõsta asja likku nõud
likkust iga  üliõpilase, ÜPP tegevuse hindamisel. E siplaanile tuleb sea
da ühiskondlike ülesannete tegelik  täitm ine. On va ja , et kõikidel esi
mestel kursustel tu tvustataks juba sügissem estril ÜPP olemust, ü les
andeid ja  organiseerim ist n ing antaks kätte arvestusraam atud. Kur
suse aktiiv  peaks hea seisma selle eest," et ühiskonnateaduste referaa
tide kohta tehtaks sissekanded iga semestri lõpus, ootamata sügisel 
toimuvat atesteerim ist. Eriti oluliseks peeti ühisksondlike eria lade 
laiendam ist, kõneoskuse kooli gruppide töölepanemist kõikides teadus
kondades kevadsemestri a lgu l. Ühiskondlike eria lade omandamist tu
leks arvestada ka so tsia listliku  võistluse kokkuvõtete tegem isel.

LEMBIT KIIK

HAA-HA A-HA А !
, ~ 1 j  • I и mu ü t len  su l le ,  kes sa  i s e  o led.Ütle, kes o n  su  sob rad , ja  kohus ’ *

Ütle mul le ,  e t  o l e d  mu sõb e r ,  ja

v õ t a b  s e d a  a r v e s s e .
*

Ütle lahti om a  s õ p rad e s t ,  kui sa  
e i  taha, e t  ma ü t len , kes sa  o led .

Täna om a  sõp ru  s õ p r u s e  e e s t  
s inu  vastu .

*
Minu kaas tunn e s inu  sõp rad e l e .

Sul e i  m ak sa g i  ö e lda , kes su s e b 
rad  on, ma nä en  s e d a  su  n äo s t  
(m uhkud es t ) .

*

Näen, nä en  su  sõp ru  — si in  on  
mu rahakott ja  kell n in g  kiri o m a s 
t e le .  ( J ä r g  4. lk.)

Uusi trükiseid
V. Rätsep. P ahaloo m uliste k a sv a ja te  

im m unoioogiast. A valik  loeng Tartu 
R iikliku  Glikooli a rstitead u sko n n a  päe
v a l TRÜ a u la s  10. oktoobril 1980. a . 
T artu  1980, 500 eks., 30 lk ., 5 kop.

* Texts and Exercjses for M edical Stu- 
?, den ts. Complied by He’ gi S u s i. Tartu  

1980, 158 lk ., 8CO eks.. 30 kop.
Valem eid m atem aatik ast Koostanud 

J .  Reim and, К- V elsker. T artu  1980, 52 
I lk ., 10^0 eks., 10 kop.
I P rak tilis i töid an o rg aan ilis e s t  kee- 
j m iast. (M etalH d.) 2., p arandatud  trükk. 

T artu  1930, 116 lk ., 830 eks., 20 kop.
P rak tüM  töid a n o rg aan ilis e s t  kee

m iast. (M ittem e ta llid .) 2.. parandatud  
trükk. T artu  1980. 82 lk., 8C0 eks., 15 kop.

P ’rasoo le k iru rg ilis te  h a ig u s te  d ia g 
noosim ine ja  rav i. E. Tünder. Tartu 1980, 

'^32 ik ., 10*00 eks., 5 kop.
Sõnasõel. U urim usi ja  m a te r ja le  ees li 

keele sõ n avara  a la lt  5. T artu  1980.
Di ik ., EOD eks., 75 kop.

! Tartu Riüclik Ü 'ikool. 1976. a a s ta l il- 
im unud tööde bib ia ^ ra a f ia . T artu  1980.
1236 lk ., 400 eks., I rb l.
I V alem eid m atem aatik ast. Koostanud 
SJ. Reim and, K. V elsker. T artu  1980,

52 lk., 1000 eks., 10 kop.
Ученые записки Тартуского государ 

ственного университета. Выпуск 524. 
Проблемы внутриструктурного и функ
ционального описания язы ка . Труды по 
русской и славянской филологии 
XXXIII. Тарту 1980, 170 с., 700 экз .,
1 руб. 50 коп.

Ученые записки Тартуского государ 
ственного университета. Выпуск 52в 
Совершенствование экономических м е
тодов анализа и планирования в тор
говле. Труды по экономическим н аукам  
XXX. Тарту 1980, 158 с., 400 экз., 1 руб. 
50 коп.

Ученые записки Тартуского государ
ственного университета. Выпуск 529. 
А ктуальные проблемы психологии тру
да . Труды по психологии IX. Тарту 1980, 
160 с., 700 экз ., 1 руб 30 коп.

Ученые записки Тартуского государ 
ственного университета. Выпуск 530. 
Вопросы повышения эффективности и 
качества работы соер материального 
производства и обслуживания. Труды 
по политической экономии X. Тарту 
1980, 166 с., 350 экз ., 1 руб. 40 коп.

Ученые записки Тартуского государ 
ственного университета. Выпуск 533. 
Генезис преступного поведения. Труды 
по криминологии IX Тарту 1980, 120 с., 
500 экз., 1 руб.



võtteid ja  kujundeid. Halb, kui ü le
võtmine on mehhaaniline, vaimutu. 
T aga järjeks on jäljendam ine (rah 
vakeeli «ahvim ine»). Kui om anda
takse ka m eistri põhimõtted, on ta 
ga järjeks teosed, mis sarnanevad 
meistri omadega vaim ult. Oma ole
muselt on selline jäljendam ine a la 
teadlik ja  avasta tav  vaid asjatund
ja  poolt. Jäljendam ise võib lahter-

Täna avatakse...
. . . v a n a s  kohvikus P. Picasso töö
de koopiate näitus. Sel puhul mõni 
sõna kopeerimisest.

Kunstniku küpsuse m ääravaim aks 
tunnuseks on isikupära. Isikupära 
tähendab teha nii nagu pole veel 
tehtud. Selleks tuleb teada, kuidas 
on tehtud. Infohankimise parim aks 
vahendiks on m eistrite tööde ko
peerimine. Selles tegevuses õpitak
se uusi võtteid, kujundeid ja  mõis
tetakse meistri isikupära. Peab 
mõistma, m illes on ühe kunstniku 
erinevus teisest ja isikupära otsi
ja s t enesest. Kõrvutades ennast 
professionaaliga, võib a lg a ja  leida 
ühiseid jooni võrreldavaga. Sel v ii
sil nähakse end justku i kõrvalt, 
meistris asetsevana ja  suudetakse 
parem ini hinnata oma oskusi, või
meid, sobivust m illekski.

Kopeerimisel sage li «laenatakse»

dada kaheks: kujundite, sümbolite 
vormi ülevõtmine ja  ideede, põhi
mõtete om astam isest tingitud nn. 
vaim u jäljendam ine. Iseenesest on 
jäljendam ine positiivne nähe, luba
tav, v a ja lik  ja  vahel ka kohustus
lik. Kopeerimisel tehtud «laenud» 
(kujundid, ideed) kogunevad a la 
teadvusse ja  mõjutavad edaspidises 
laenaja  tegevust. S ag e li kujunda
takse isikupära just laenudele toe
tudes.

Kopeerimine on eelkõige ab iva
hend enda tundmaõppimiseks m eist
ri tundmaõppimise kaudu.

M eistriteoste kopeerimine on s a 
ma oluline kunstikasvatuse element, 
nagu figuur, m aastik, portree ja 
natüürmort. Selles veenab meid 
kunstikabineti näitus vanas kohvi
kus.

RAIVO KELOMEES

IN MEMORIAM

JOHN LENNON
9. X 1940—9. XII 1980

Juba tema nime mainimine on 
praegu kogu m aailm a muusikalem- 
beliste inimeste värskele haavale 
soola raputam ine. M itte raputamine, 
vaid lausa k a l la m in e .. .

John Lennon sündis 9. oktoobril 
1940 Liverpoolis. Pärito lu — «m a
dalam  keskklass». See ei seganud 
ta l juba 1955. aasta l koos kooliven
dadega bändi «The Quarrimen» asu
tam ist. 1960. aasta  27. detsembril 
m ängis aga  Liverpooli eeslinna 
L itherlandi kogukonnasaalis esm a
kordselt uus ansambel «The B eat
les».

9. detsembril 1980. tabasid 25- 
aastase  M arc David Chapmanni la 
sud neljaküm neaastast John Len- 
nonit surm avalt. M aailm a esimest 
b iitlit, s ilm apaistvat muusikut, poee

ti ja  rahu eest võ itle jat ei ole 
en am . . .

John Lennon on öelnud:
— lihtsus nõuab topeltfantaasiat;
— tehke rahu eest tööd; *
— ei ole ju kiiret, kui sa sobid 

oma aega.
Enam ei ütle ta m idagi. Ei k ir

ju ta  ühtegi laulu. Ei anna v ä lja  
ühtki p la a t i . . .

USA uus president Roland R ea
gan ütles, et pärast president Ken
nedy mõrvamist pole ühegi inimese 
surm m aailm as nii palju kõneainet 
ja  leina tekitanud. Abikaasa Yoko 
Ono teatas a jak irjan ikele : «A valik 
ku m atust ei toimu. John Lennonit 
m älestada tah tjate  jaoks kuuluta
takse v ä lja  leinam inut.» Nende r i
dade k irju tam ise a ja l polnud täpne 
aeg  veel teatatud. M älestagem  
meiegi väärik a lt oma nime a ja lu k 
ku laulnud muusikut, in im est. . .

HANNES TAMME

T U U S I K U D
1981. a a s ta  I k v a r ta lik s  on saabunud  a ll jä rg n e v a d  tu u s i'u id :

K islovodsk Šaum jan i-n im . 2. 03.—25. 03. 
J e s s e n 1 u’ i Andži evsk i-n im . 12. 02.— 7. 03.
T ruskavets «B er jo zk a»  3. 03.—26. 03.
Boržomi «L ik an i»  9. 02.— 4. 03.
G agra «M a jak »  24. 02.—19. 03.
Feodossi a «V oshod» 17. 01.— 9. 02.
V a 'geven e «P rid n ep ro vsk i»  16. 03.— 8. 04.
J a u n k e m e l 6. 02.— 1. 03.
Kemeri «D au g av a »  27. 01.—19. 02.
«E sto n ia» 27. 0 1 .-14 . 02.
«E sto n ia» 23. 02.—18. 03.
«R ah u » 27. 01.—19. 02.
«R ah u » 1. 02.—24. 02.
«R ah u » 30. 01,—22. 02.
«R ah u » 13. 03.— 4. 04.
«R ah u »  9. 03.— 1. 04.
«S ö p ru s»  30. 01.—02. Г2 .
Leedu «B irs4o n as» (k u rs .)  22. 01.—14. 02.
P ja tigo rsk  (k u rs .)  6. 03.—29. 03.

D -usk in lnkal (k u rs .)  17. 02.—12. 05
Feodoss^a (k u rs .)  9.02.— 4. 03.

P u h k e t u u s i k u d :  
P an sio naat «P itsu n d a »  20. 01 
P ü h a jä rv e  20 . 01

30. 01
31. 01

P ü h a jä rv e  tuu s ik u te  hind к  7.20

sü d am e-ve-e rin ge  h. 
seedeelund ite h. 
seedeelund ite h. 
seedeelund ite  h. 
n ärv isüsteem i h. 
seedeelund ite h.

— liig e s teh .
— veresoonteh .
— närv isüsteem i h.
— lilg e s teh .

— seed ee 'u n d i'e  h.
— n ärv isü steem i h.
— güneko loog i'ised  h.
— seed ee !un d i‘e h.
— närv isüsteem i h.
— sü d a^ e -v e -e r in g e  h.
— seedeelund ite  h.
— n ärv i-, liig e s te - , 

seed ee 'u nd iJe ia  
gün eko loogilised  h.

— südam e-vererin ge  h.

36.—
42,—
41.50 
48,— 
33,—
34.50 
48,— 
54,— 
36,—
34.50
34.50 
48.—
34.50 
48.— 
48.— 
48.—
34.50 
35.40 
36.—

39.—
39.—

—12. 02. — 51.— rb l.
—31. o i. — 4 tu u s ik u t 
,—10. 02. — 23 tuu s ik u t 
.—11. 02. — 10 tu u s ik u t 
rb l.

A valdused  e s itad a  am etiüh inguko m iteesse  h il jem a lt  5. ja a n u a r ik s .

A m etiühingukom itee

MÕTTEID
(A lgus 2. lk.)

. . . ELUST

Kui o lek s o l em a s  tu n n e t e  kool ja  
elu ülikool, kaoks tu n n e t e s t  o m a 
pära ja  e lu s t  vah e ldu s .

*
Vaidluses sünn ib  tõde. S ed a  a g a  

ainult si is , kui ükski v a id l e ja t e s t  e i  
to on i ta  loomulikku ta s em evah e t .

*

Mis on  tõ d e?  Kas a inu lt p u ru n e 
nud  ja  p e t e t u d  i l lu s ioon id?

*

Sel t sk ond : r a h va s t  pa l ju ,  in im es i  
v ä h e . . .

. . .  MÕISTETEST

Loogika ehk v õ im e  s e o s t a d a  nä i
l i s e l t  s e o s tam a tu t .

*

Oskus nu tta  s i s em i s e l t  ehk oskus 
uarjata om a  kurbust v õ i  h in g e l i s t  
l i i g u tu s t  s e d a  m it t e  m õ i s t v a t e  in i
m e s t e  e e s t .

. . .SÜSTEEMIST

Vahel o n  parimaks sü s t e em ik s  
sü s t e em i tu s .  Ka sü s t e em i tu  in im es e  
va s tu  tu leb  m inna  ta en d a  s ü s t e e 
mis.

. . . J A MUUST

Nõuand ja id  o n  tihti rohk em  kui 
abiva ja ja id . S ed a  er it i  küsim uste s ,  
m il l e s t  n õuand ja i l  a im u g i  po le .

*
Lollile tundub  v a h e l  a landami-  

n e g i  ü l endam isena ,  t a r g a l e  ü l e n da 
m in e  a landam isena .

*

Vahel õp ib  lo l l  om a  v i g a d e s t  kii
rem in i kui tark t e i s t e  o m a d e s t  ja  
s i is v a h e tu v a d  o s a d . . .♦

Üldjuhul s õ im a m e  lo l l id eks neid, 
keda e i  v i i t s i  mõis ta .

*

K õ i g e  ra sk em  o n  tunn is tada  e n e 
s e l e ,  e t  su l  p o l e  õ i g u s .*

Nähkem om a  n in a o t sa s t  kauge-  
m a le l  Ka n in a e s i s e s t !

MART KÕRGEMAA ja  
MARGUS KALDER 
a r s t i t e adu sk onna s t

HAA-HAA-HAA!
(A lgus 3. lk.)

Tulid m u l l e  v a s tu  25 tum eda t  ku
rn ja  küsis id rubla. «Te 25 noor t ,  
tursket m ee s t ,  m is  t e i l e  1 rubla,»  
üt le s in  m ina n in g  and s in  25 rub 
l a ...

Ja  va r s t i  sa an  ha ig la s tk i vä l ja .
*

Üks nõudnud  kord tu n g iva l t ,  v i i 
d a t e s  om a  su u r t e l e  s õp rad e l e .  Tei
s e d  a g a  p o l e  kuulanud, v õ tn ud  h o o 
p is au to  ja  lä inud t e i s e  li ivakasti.*

Üks lä ind kord kuhugi, Teine 
o lnd  juba e e s ,  K o lm a s a s tu nd  ka 
l i g i  ja  tekkindki jär jekord.*

Teind Esimene , Teine & K o lm a s  
kord ru b la s e  r in g i .  I lu s r i n g  saand .  
Veerend & v e e r e n d ,  p idam a sa and  
a l l e s  surnuaia l.

*

Ara ü t le  mulle ,  kust sa id , p a r em  
h a n g i  m u l l e  ka.

Ütle mulle ,  kes on  su  kaks sõpra ,  
:a ma ü t len  su l le ,  kas m u l o n  rubla  
võ i  ei.

(Järgneb)
IVAR JÕESAAR

N ädalavahetusel sa i naiste võrk- 
palliturn iiri tabel tulemusi täis. 
M ängiti kü lla lt heatasem elist võrk
palli, pinget jätkus peaaegu kõigis 
kohtumistes. Ja  ehkki vaid kahel 
korral se lg ita ti võitja kolmandas 
geim is, oli naiskondade tase meel
divalt ühtlane. Ent vaadelgem  toi
munut järjekorras.

õppejõud alustavad filoloogide 
vastu bravuurselt. A lguses tuleb 
neil v ä lja  kõik. Kätte saadakse ras
ked ja  tugevad ründelöögid, rünna
kud realiseeritakse k indlalt. Kui 
seis on 14:5, ei tahag i enam usku
da, et m ängu käiku muuta saab. 
Aga just sel hetkel käivitub ka fi
loloogide m ängum asin. P ilt muu
tub otse vastupidiseks: pall leiab 
tühja koha just õppejõudude v ä lja 
kul. Neile ei loovutata ainsatk i või
m alust. 16:14 filoloogidele! Teises 
geim is ei suuda õppejõudude nais
kond end uuesti kätte võtta. 7:15 
ja  0:2.

Ka spordimeditsiin läheb filoloo
gide vastu kohe juhtim a (6 :1 ). S iis  
6:6, uuesti spordimeedikute edu 
12:6 ja  lõpuks filoloogia võidab 
15:12. Teine geim kulgeb punkt- 
punktilt ja  lõpeb 15:10 filoloogide 
kasuks. Kaks rasket m ängu, mõle
mas üks geim juba kaotuse äärel 
ja  ikkagi kaks võitul

Järgm ises m ängus tutvustab end 
esikohapretendendina bio-geo nais
kond, alistades õppejõud 15:4 ja  
15:12. Seejärel on spordimeditsiin 
üle m ajandusest ja  bio-geo loovu
tab m atem aatikutele kahe geim i 
jooksul ainult kolm punkti. Muide, 
matemaatikud rohkem m ängim a ei 
tule. Esimesel päeval saab loobu- 
misvõidu m ajanduse, teisel õppe
jõudude naiskond.

Pühapäev kujuneb n iisiis auhin
dade jagam ise  päevaks. Kohe esi
mene m äng tõotab huvitavaid heit
lusi. Kohtuvad spordimeditsiin ja  
õppejõud. Esimese geimi võidavad 
viimased suhteliselt lih tsalt 15:7.

Saalitäis 
põnevust

Spordimeedikud m ängivad tujutu lt, 
naiskonnas on pidevad lahkhelid. 
Edaspidi asi paraneb, näod muutu
vad lõbusamaks ja  geimivõidud tu
levad 15:9 ja  15:11. Viimane geim 
on seejuures eriti pingeline, mängu- 
edu kord ühel, kord teisel pool.

Bio-geo ei anna m ajandusele vas- 
tuhakuvõim alust. Kui m ajandus esi
meses geim is 1:0 juhtima läheb, s iis 
nii ka jääb : 15:1 bio-geole. Teine 
15:8.

Ja  siis ta tulebki. P rak tilise lt esi- 
koham äng filoloogia ja  bio-geo va
hel. Selleks a jaks koguneb bioloo- 
g idele-geograafidele ergu ta ja id , 
võimla hakkab korrapealt ap lausist 
ja  hüüetest kajam a, tekib tõeline 
võrkpallitunne. M äng aga  elab mõ
lem alt poolt üle tõuse ja  mõõnu, 
kuid see as ja  põnevaks teebki. Ha
katuseks läheb bio-geo ette 3:0 ja  
paistab, et nad on lih tsalt üle. S iis 
tuleb tõeline lav iin : 11:3 filoloogi
dele. P ärast seda saab filoloogia 
naiskond veel vaid ühe punkti ja 
sunnitakse alistum a 12:15.

Teine geim. Bio-geo läheb ette 
7:0. Tehtud lugu, paistab kõ rva lt 
A ga filoloogid mõtlevad pisut te i
siti, spurdivad kannule ja  siis ette 
11:9. Järgneb  kohtumise huvitavaim  
ja  otsustav osa. Punkt-punkti män
gus jõutakse seisuni 14:14. Edasi 
käib pall s iia-sinna, kuni filoloogid 
a s ja  lahendavad: 16:14 ja  1:1.

Kolmandas geim is ei leia beo-geo' 
naiskond enam oma m ängu. Ruttu 
ollakse kaotusseisus 3:11 ja  otsus
tav geim antakse ära 8:15. Filoloo
gid on seega eesm ärgile lähedal, 
va ja  vaid a listada m ajandusteadus
kond. Hoolimata äsjasest raskest 
võitlusest, tehaksegi seda üpris 
k ind lalt ja  o llakse s iis juba esi
kohal:

1. F ilo lo og ia t. 10
2. B io lo o g ia -g eo g raaf la t. 9
3. Spord im editsiin  8
4. Õppejõud 7
5. M a jan d u st. 6
6. M atem aatik at. 3

Naiste võrkpalliturn iir oli v äga  
huvitav, pakkus toreda sportliku 
elamuse. Kuigi KKT-hoone võimla 
oli otsast otsani põnevust täis, olek
sid sinna k indlasti mahtunud ka 
pealtvaata jad . Kahju, et nad tule
mata jätsid . Asi oli tõepoolest k aa 
saelam ist väärt.

INDREK LINDSALU

uudis 0 sport о uudiš

Tartus peeti Eesti kõrgkoolide 
rühm võim  em ise m e is tr ivõ istlu sed . Või t- 
konnavõidu p äris  TPedI, TRÜ oli teine 
:a TPI kolm as.
jfc S en ega  lõppesid k a  se lle  õppeaasta  

kõrgkoo lide m e istr ivõ istlu sed . 23-st a la s t

võ itis  m eie ülikool 15.
# M eie ü 'i .o o m  õp e :õud k ä is id  M «sV ' 

v as , kus kohtusid võrk- j a  ko rvp a lli» ' 
ko lleeg id ega  M oskva TRÜ-st. M õ.em as 
m än gu s tu li v astu  võ ita  k ao tus: võrk
p a llis  2:3 j a  ko rvp a llis  73:83.

VENIA LEGENDI

Teaduskonnasisehaiguste kateed
ri dotsendi kt. H e i d i - I n g r i d  
M a a r o o s i  v en ia  l e g e n d i  loeng 
«Malabsorptsioonisündroomi d iag 
noosim isest» toimub 23. detsembril 
kell 15 TRÜ nõukogu saa lis .

Prof. L. ALL1KMETS,
arstiteaduskonna dekaan

«D IS K O SU P P »

20. detsembril kell 21 noortemajas 
«Sõprus». Avatud kohvik. Kokad 
R. Paltser & K. Kungla.

AUTOJUHIKURSUSED

Autokursuste III grupp a lustab  
tööd teisipäeval, 23. detsembril kl.
16.15 G agarini t. I, ruumis 202.

Uusi trükiseid
E xercises for correspondence studen ts. 

F irst y e ar  by H. S u s i. T artu  1980, 200 
eks., 78 lk .. 15 kop.

T. H aviko. L iigeste  ortopeediline u u r i
m ine. T artu  19a0, 1000 eks., 58 lk ., 10 
kop.

V alim ik eesti m urdenäife id . A. Kask. 
Kolmas trükk . T artu  1980, 1000 eks., 
152 Ik.. 23 kop.

K arja lan  kansan  runot II. M uita  ker- 
to v a is ia  run o ja . H is to ria llis ia  run o ja . 
Kokoonpannut V. Je v se je v . T a llin n  1980, 
1200 eks.. 182 lk .. 80 kop.

T askuarvu ti k ä s itsem ise  õpetam ine 
kooüs. T artu  1980. 300 eks., 138 lk ., 
20 kop.

Katioonide k v a lita t iiv n e  a n a lü ü s . Me
toodiline juhen d . T artu  1980, 500 eks., 
56 Ik.. 10 kop.

K van tita tiiv se  keem ilise  an a lü ü s i a lu 
sed ja  poo lm ikroanalüüsi tehn ika. 
M etoodiline juhen d . T artu  1980, 500 eks., 
48 lk. 10 kop.

O peratiivse sü n n itu sab i p rak tikum i 
juh en d . Sün n itu sab i fantoom III. 
K. Gross, V. Kask, H. J a lv is te . V. L iiv
rand , ü .  Leisner, 1. Kõiv. H. K aarm a.
Tartu  1980, 1000 eks., 60 lk ., 10 kop.

Ученые записки Тартуского государ 
ственного университета. Выпуск 537. 
Аспектуальность и средства её вы р аж е
ния. Вопросы русской аспектологии V.
Тарту 1980, 600 экз ., 140 с., 1 руб. 20 коп.

Ученые записки Тартуского государ 
ственного университета. Выпуск 538. 
Применение методов и ЭВМ в анализе 
хозяйственной деятельности . Труды по 
экономическим н аукам . Т арту 1980, 
400 экз ., 114 с., 95 коп.

Ученые записки Тартуского государ 
ственного университета. Выпуск 539. 
Лингвистические и методические вопро
сы преподавания иностранных язы ков 
в вузе и школе. M ethodica IX Тарту 
1980, 400 экз ., 154 с.. I руб. 30 коп.

Ученые записки Тартуского государ 
ственного университета. Выпуск 540. 
Проблемы реализма и романтизма в

английской и американской литературе 
XIX и XX веков. 2 часть. Тарту 1980. 
300 экз ., 124 с. 1 руб.

Руководство к практикум ам  по орга
нической химии для студентов медицин
ского ф акультета. Тарту 1930, 1000 экз ., 
64 с., 10 коп.

Ученые записки Тартуского государ 
ственного университета. Выпуск 534. 
Измерения и помехи. Ионизация, аэро
золи, электрометрия XI. Тарту 1980, 
176 с., 500 экз ., 1 руб. 30 коп.

Ученые записки Тартуского госудап- 
ственного университета. Выпуск 536 
С б истории партийной организ ции ТГУ. 
Труды по истории КПСС XVII. Тарту
1980, 136 с., 800 экз ., 1 руб. 20 коп.

М етодические указан и я  по курсу 
«Кредитование и расчеты в промыш
ленности». Т арту 1980, 80 с., 400 экз . 
10 коп.

Общая патологическая анатомия 
(вспомогательны е материалы к лекцион
ному курсу) II. Составитель А. Ю. 
Труупыльд. Тарту 1980, 90 с., 600 экз ., 
15 коп.

Реакционная способность органиче
ских соединений. Том XVI. Вып. 4 (60). 
Д екаб рь  1979. Тарту 1980, 149 с.. 400 
экз ., 1 руб. 10 коп.

Тетрадь с печатной основой по рус
ской пунктуации. (Простое предлож е
ние.) Н. Я. Стороженко. Т арту 1980, 
96 с., 400 экз ., 15 коп.
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№r, 3 8 ^ 2 4 8 ^  j‘ ________________ ______ TeisipäevaS, 30. detsembril 1960 ___________________ ___________ XXXIII aastakä ik

Teadusraamatukoguhoone ehitajalt vastu võetud

1. Seda paika pole enam kerge ära tunda. 1975. aasta l 
hakati säärasesse vundam endisiivisesse teadusraam atuko
gu uut hoonet rajam a.

2. 27. septembri! 1976 võtsid nurgakiv i panemisest osa 
tollane EKP Keskkomitee esimene sekretär Johannes Kä
bin. kõrg- ja keskeriharidusm inister Ilmar Nuut, rektor

prof. Arnold Koop jt. Vasest kuplisse pandi andmed ehi
tatava hoone kohta, ajalehtede «E dasi» ja  «TRÜ» värsked 
numbrid, raam atukogu embleem, m etallrahad.

3., 4., 5., 6. Töö jätkub. Ehitavad eh itajad , õppejõud, 
üliõpilased, teenistujad.

7. Viimane pilt pärineb eelm isest kuust. Kestavad sise- 
tööd, tassitakse mööblit, koristatakse.

TULLIO ILOMETSA, JAAN KOPPELI, EDUARD SAKI 
ja  VLADIMIR KRAKAPOVSKI fotod

V allikraav i treppe mööda üles 
T iig i tänava poole tõustes paistab 
uus m aja vist kõige süm paatse
mana. T iig i tänava standgrdelam üd 
kipuvad paremat külge siisk i pisut 
varju tam a. Ja  kohe hakkad aru pi
dama, kuidas see Tartu suurim hoo
ne oma ümbrust sallim a hakkab, 
selles v ä lja  paistab. Küll tahaksid 
vist kõik raam atukogu inimesed ja  
kü lasta jad , et Ülikooli tänava pool
ne park meie kasutada-käsutada 
jääks.

A ga praegu seisab ukse ees (m it
te peasissekäigu ees, vaid tolle, mis 
hiljem oma töötajate tarv is jääb) 
autotäis toole, puude ümber aetakse 
la ia li musta mulda.

«Ju st praegu käisin «E dasi» rah 
vaga ring i,» ütles haldusprorektori 
abi Ülo Laul kolm apäeval. Arvan, 
et tal tegem ist n iig i ja  söandan 
vaid paari pärim isega vä lja  tulla. 
V aataksin  ise ringi. Ülo Laul hak
kab ees minema: «Lähme aga/ vaa
tame koos üle.» Pole v ist ruumi, 
kus keegi ei askeldaks. Niihitakse 
reliin i, värv itakse viim aseid seinu 
ja uksi, tassitakse mööblit, pannak-. 
se kokku riiuleid . . .

II korrusel (m aa-alusel m uidugi) 
on hoidlad korras. V äga kiiret ja  
korralikku tööd teinud arstid . Kii

dusõnu jätkub teisteg i tarv is. Siin 
olnud ametis ka arvütusm atem aati- 
kud, keemikud, füüsikud. Kõige a lu 
misele korrusele oodatakse veel li i
kuvaid riiuleid. «Neli b rigaadi 
jõuab tegeliku lt ühe päevaga ühe 
hoidla riiu lid paika panna. Töövõt
ted õpiti ruttu selgeks.» Uurin, kas 
kõik ikka nii kenasti laabus. «H ädas 
olime m utrite ja  poltidega. Soom la
sed saatsid  neid ainult 150 kilt), mi
da jätkus üksnes kaheks ja pooleks 
päevaks. Tartu ettevõtted aitasid 
meid hädast v ä lja .»

Kusagilt kostab ehtsat m asina
müra. Kataloogiruumides puhasta
takse parketti. Mitmel pool on 
m aas vaipkate. Kus rohelin£, kus 
tumepunane, kus pruunikas. Ega 
kõiki paiku näinudki. Üks noormees 
kleepis k laasustele  hoiatusristikese- 
ga silte. Täna hommikul läinud 
üks k laas juba kogem ata katki. 
Toepoolest, eemalt ei saag i aru, 
kas k laas on ees või mitte.

Meeldiva m ulje jätsid  lugem is
saalid  oma hallikaspruunides too
nides laudadega. Juba kujutlesid 
end raam atute taga  istum as. Kohvi- 
kuruüme hakatakse v ist küll «puna
seks kohvikuks» kutsuma. Seinad on 
tumedamat tooni. «M istra» põran

dal kirkam. Väga esinduslikuna 
näis fuajee, lausa m ajesteetlikkust 
toob hallik irjust marmorist trepp.

See kõik oli ühe sisseastu ja  pilgu 
läbi 33 000 ruutmeetrisest m ajast. 
Kes pikemat aega m ajas vaeva 
näinud, hindab m aja omasoodu. 
V iim asel a ja l on ülikoolist iga  päev 
lig i 150 inimest abiks olnud. On 
neidki, kes peavad m aja vastuvõt
mist varaseks sammuks. Need kaht
lejad peaksid küll hoone ruum-ruu- 
m ilt läbi käim a, teada saam a ehitus- 
raskustest ja  muudest takistustest. 
Sest on ju «Eesti Tööstusprojekti» 
pro jekteerijate Kalju Valdre ja  M art 
Kallingu projekti tulemus lausa 
suursugune. Sellesse hoonesse m a
hub 5,3 m iljonit teost, üle tuhande 
lugeja , laboratooriumid, restauree
rija te  ja  köitjate, näituse ruumid, 
raamatumuuseum, raadiosõlm  ja 
palju muud vajalikku. 28. septembri 
«E dasi» 1976. aastast nim etas seda 
m aja nurgakivipanekust kirju tades 
teadustöökombinaadiks. Selleks see 
m aja alles peab saam a, sest v astu 
võtmisest esimeste lugejaten i on 
veel pikk tee.

Raam atukogutöötajad on kavan
danud järgn eva tegevuse kolme 
etappi: tööd enne kolim ist, kolimise 
a ja l ja  pärast kolimist avam iseni. 
Esmajoones on v a ja  kõik püsi- ja 
liikuvad riiu lid viim seni p a ig a ld a 
da, side- ja  liftisüsteem  käiku la s 
ta, projektikohane valgustus t a g a 
da, tolm uärastussüsteem  tööle pan
na, hügieeni- ja  restaureerim isosa- 
konna tööruumid valm is seada jm.

Teise etappi jäävad  otseselt koli
m isega seotud tööd, mis tähendab 
sedagi, et ka ülejäänud kaks kol
mandikku mööblit on v a ja  kätte 
saada. Korda peavad saam a ava- 
riiu lid ja  kataloogikastid , pneumo- 
post ja  videoseadmed. Kõige raske
maks näib kujunevat õppekirjandu
se n ing käsik irjade ja  haruldaste 
raam atute hoidlate küsimus, sest et
tenähtud kahekordsete riiu lite  toot
mine lõpetati vahepeal. Nüüd on 
need tellitud uuest ettevõttest. T a
kistusi võib ette tu lla te isig i. Keegi 
pole selle eest kaitstud. Ei usu, et 
neid lausa kellegi lohakusest te
kiks. M aja on suur, raam atuid pal
ju ja  keegi meist pole nii tohutu 
tööga varem  kokku puutunud. T ä
na aga  ütleme aitäh kõigile Tartu 
ja  m ujalt abiks olnud eh itaja ile , 
iga le  tartlase le , kes oma kätega

raamatukoguhoone valm im isele 
kaasa aidanud.

N eljapäeval hoonega tutvunud 
riik lik  komisjon eesotsas esimehe, 
kõrg- ja  keskeriharidusm inistri ase
tä itja  K- R ingiga võttis selle m aja 
vastu hindega «väga hea».

Reedel kell 13.30 andsid m inistri 
a se tä it ja  K. Rink, rektor A. Koop, 
raam atukogu direktor L. Peep jt. 
a jak irjanduse esinda ja ile  uues hoo
nes pressikonverentsi.

Kell 15 koguneti raam atukogu- ' 
hoone vastuvõtm ise m iitingule, m il
le avas rektor. KKEH m inistri ase
tä itja  Kalju Rink raporteeris EKP 
Keskkomitee esimesele sekretärile 
Karl Vainole raam atuvaram u v as
tuvõtmisest. Sm. K. Vaino tänas 
eh itajaid  ja  õnnitles ülikooliperet. 
Sümboolse võtme andis ehitustrus- 
ti juh ata ja  rektorile, kes u latas 
selle raam atukogu direktorile.

V astuvõtum iitingust pildis ja  sõ
nas saab lugeda lähem alt uue a a s 
ta esimeses numbris,

VARJE SOOTAK

CKP TRÜ Komitee, TRü rektqraadi, guuftj TRü komitee ja TRU ametiühingukomitee häälekandja

tartu
riiklik

ülikool



AASTAVEERG
JAANUAR. Uhiseiamu — raam a 

tukogu — ek sam . . .  Tudeng õpib ja  
vastab . Kuidas, see võetakse kokku 
pärast sessi, öppeedukust m ärg iti 
91,6% -ga. Eelmise aasta  talveses 
siooni tulemus oli parem. Nüüd läks 
kehvemini noorematel kursustel 
Õppeprorektor prof. Uno Palm i 
nõukoguettekandes ja  a ja leheartik  
lis  analüüsitakse tulem usi mitmest 
aspektist.

Tehakse ettevalm istusi veebruaris 
toim uvateks valim isteks. Komsomo 
likomitee olmesektori juh ata ja , ars 
titeaduskonna IV kursuse üliõpilane 
Riivo Kotkas seatakse ENSV Olem 
nõukogu saadikukandidaadiks, lin 
nanõukogusse esitas ülikooli kollek 
tiiv  11 saad ikukandidaati.

Sündmusrohkelt möödub füüsi
k u te  jaanuar: koguneti kümnenda 
tele füüsikapäevadele, kaks laborit 
arutavad tehtut ja  tulevikuplaane 
oma aastasem inaridel.

Nõukogu koosolekul käsitleb tea 
dusprorektor prof. H. M etsa eelmise 
aasta  ülikooli teadust. Selleks a jaks 
on tehtud esimesed üm berkorraldu
sed TRÜ kui juhtiva kõrgkooli tea 
dustöö juhtim ise struktuuris.

Moskva RÜ 225. aastapäeva p i
dustustest võtab osa rektor prof. 
Arnold Koop, K aasani RÜ 175. 
tähtpäevast teadusprorektor prof. 
Herbert M etsa.

VEEBRUAR. Uus semester tuleb 
pingeline. Jä tku b ' olümpiateenistu- 
seks tudengite ja  õppejõudude ette
valm istam ine, a ja lehes järgneb 
numbrist numbrisse V. I. Lenini 
110. sünn iaastapäeva puhune rub 
riik  «Leninist ja  Len in iga».

Fjodor Koltšin käib Lake P lacid i 
talio lüm piam ängudel. Alt veavad 
hüpped (26. koht), ü ld järjestuses 15.

«Leht on naljavaene,» ütlevad 
ühed. Võiks v ä lja  kuulutada . . . »  ja 
toimetus kuulutab uuesti v ä lja  tu- 
dengihuumori võistluse «TUHUU». 
Mis sest, et eelmine konkurss eriti 
andekaid humoriste esile ei toonud.

24. veebruaril käib kogu ülikooli 
kollektiiv valim as.

IN MEMORIAM. Lahkus õigus-t 
teaduskonna dekaan dotsent HEN- 
GO KINGS (26. sept. 1935—29. 
veebr. 1980). 1

MÄRTS. Suunam iskuu, teatrikuu. 
Diplomand ei tunne end enäm ei 
tudengina ega ka veel lõpetanuna. 
Ähmasus hakkab murdejoont ü le ta
ma. Kindlamad piirjooned saab  tu
levane töö- ja  elukoht. Suunamis- 
koosolekud kestavad kuu läbi.

Hoonest hoonesse käib ülikooli 
näitagitatsioonikom isjon . V älja-, 
pandu poolest hinnatakse раппш к5( 
m ajandus- ja  arstiteaduskond. i 

IN MEMORIAM. Lahkus kaua
aegne derm atoloogia ja  veneroloo- 
g ia  kateedri dotsent LUDMILLA 
NURMAND (23. aug. 1897—; 
3. m ärts 1980).

APRILL. Vist poolaasta pingeli-i 
sim kuu: ÜTÜ konverentsid, lau -1 
päevak, V. I. Lenini sünn iaasta-1, 
päev, taid luskonkiirss, rahvaste sõp
ruse päevad. Sõpruspäevil ü llatas 
eelkõige varasem ast mahukam kul
tuuriprogram m  ja  «sõuderegatt».

35 aasta t tag as i pandi a lus TRÜ 
Akadeem ilisele Naiskoorile, meele
olukas juubelikontsert on 12. ap ril
lil. Sam a tähtpäevani jõuab ka 
T R ü rahvakunstiansam bel..

Noorsoolaulude konkurssi hindab 
žürii eesotsas Olav E halaga. P ea
preemia pälvivad Urmas Nagel a ja 
loo- ja  Heiki Lints arstiteaduskon
nast.

TRÜ nõukogu apriliikoosolekust 
võtavad osa EKP Keskkomitee uus 
sekretär Rein R istlaan  ja  vastne 
linna täitevkomitee esimees Nikolai 
Preiman.

Tihedaiks kujunevad ka kuu v ii
mased päevad. Rektori vastuvõtul 
käivad  nim elise stipendiumi saa jad . 
M aiaktusel antakse akadeemik Ha
rald  Habermanile ülikooli medal. 
Sotsia listliku  võistluse võidab õi
gusteaduskond.

MAI. Peahoone Toomemäe pool
sele küljele jääb 8. m aist tahvel. 
See on pühendatud 67. armee Su- 
vorovi ordeniga autasustatud  Ost- 
rovi-nim. punalipulise 146. laskur
d iv iisi väeosadele. A jak irja  «Junost» 
peakunstnik Juri Tsiševski kingib 
ülikoolile oma joonistuse peahoone 
kaitsm isest 1944. aasta l.

Kokkuvõtte viim ase aasta tööst 
teeb ülikooli rahvakontrolligrupp. 
P ikka aega juhtis rahvakontrolli
grupi tööd õigusteaduskonna dots. 
Albert P altser. Uueks esimeheks v a 
liti m ajandusteaduskonna prof. 
Heiki Müür.

( J ä r g  4, lk.)

Juubel on teadusprorektor professor
HERBERT METSAL

Professor Herbert M etsa on oma 
m onograafias * esitanud mitmeid 
tead laskaadri ettevalm istam ise ja  
teadusproduktsiooni dünaam ika sea
duspärasusi. Toodud skeemid on 
hästi kohaldatavad ka tema enda 
kohta: teadusdoktori ettevalm ista
miseks kulub keskmiselt kümme 
aasta t — Herbert M etsa sa i m ajan 
dusteaduste kandidaadiks 1963. a. 
ja  kümme aasta t hiljem kaitses 
doktoriväitekirja. Ka keskmine v a 
nus (üle 40 aasta) klapib — H.
M etsa oli s iis 42-aastane. Teadus
produktsiooni dünaam ika vanusest 
sõltuvuse vaatlem isel m ärgib autor, 
et selles on kaks kõrgpunkti (hu- 
m an itaartead laste l ka 3) — esime
ne 51., teine 61., kolmas 66. e lu 
aasta l. Et analüüs on tehtud ü li
kooli õppe- ja teadusliku kaadri 
andmete põhjal, s iis jõuab teadus
prorektor nüüd ise oma esimesse 
teadusproduktsiooni kõrgpunkti, 
kuigi ka senised saavutused ei ole 
väikesed — üle sa ja  publikatsiooni 
(m onograafiad, artik lid , teesid)^ 
enam kui 250 populaarteaduslikku 
artik lit, loengutega esinemist ei ole 
keegi püüdnudki kokku võtta.

Juub ilar on sündinud 2. jaanua- ökonoomia kateedri juurde ja  kohe Tartu Linnakomitee juures asuvat

uurim istulemusi ja  teoreetilisi ü l
distusi on ta tutvustanud ka rah 
vusvaheliselt. Ka arvukad ühiskond' 
likud ülesanded seostuvad tema 
teadustööga, mis on eriti v iim astel 
v iisaastakute l olnud väga ak tu aa l
ne. L isaks eespool nim etatutele on 
prof. H. M etsal kaalukas sõna k aa 
sa rääkida Tartu linna m ajandus
liku ja  so tsiaa lse  arengu p laneeri
m isel, eriti ag a  teadusasutuste ja  
korgkoolide komisjoni tööd juhtides.

Teame,«, et 1978. aastast on ü li
kool arvatud NSV Liidu juhtivate 
kõrgkoolide hulka. Sellega on an
tud teadustööle eriti suur kaal — 
tuleb olla võrdse] tasem el teadus
instituutidega. Teadusprorektor on 
ühtlasi teadusosakonna juh ata ja  ja  
kannab vastutust kogu ülikooli tea 
dustöö ulatuse ja  kvaliteedi eest. 
Õ igusteaduskonnas omandatud sea- 
dustetundmine ja  nõudlikkus nende 
täitm isel kindlustab juba lig i 3 m il
joni rublani tõusnud teadustelli- 
muste täitm ise korrektsuse. Kõige 
selle  juures austam e professor Her
bert M etsa tagasihoid likkust, sõbra
likkust suhtlem isel ja  operatiivsust 
asjaa jam ise l. Rohkete ametikohus
tuste ja  suure ühiskondliku tööril 1931. aasta l Torma v a lla s  ja  sam asse ka tööle. Oli ju Herbert m ajandusnõukogu, olnud EKP Таг- im tr «  ooü!

saanud kodunt kaasa talupoegliku M^tsa üliõpilasena olnud ELKNÜ tu Linnakomitee liige ja  rahvasaa- juures leiab ta ikka aega
töökuse ja  visaduse. A. H. Tamm
saare nimeline Tartu I keskkool 
mainib oma nimekamate kasvand i
ke seas a la ti ka H. M etsa nime. 
Seaduspärane oli haridustee jätka-

T Rü komitee sekretäri asetä itja  <iik. Enamik M arksismi-Leninismi
(1950—1952), täitnud muidki ühis- Ülikooli kuulajaid  tunneb H. Met-
kondlikke ülesandeid, osalenud ak- sat oma õppejõuna. 1974. aastast
tiivselt ÜTÜ töös. A spirantuurile a lates on H. Metsa ülikooli teadus-
järgnes õppejõu töö, kandidaadi- prorektori vastutusrikkal ametiko-

mine ülikooli õ igusteaduskonnas, väitek irja kaitsm ine ja  1965. aasta l hai, jätkates tudengite poliitilise
m ille lõpetamisele järgnes töö kau- dotsendikutse. Selle perioodi Tartu ökonoomia a last harim ist ja  inten-
banduses. Need on ka ainukesed komsomoliaktivistid tunnevad II. siivset teadustööd ühiskondliku
neli aasta t pärast keskkooli, mil M etsat ühe populaarsema lektorina, tootmise intensiivistam isel toodan-
H. M etsa ei olnud ülikoolis. 1956. kes oli ak tiiv ilaag ris  valm is loengu gu kvaliteedi ja  sotsialism i m ajan-
aastast on ta NLKP liige . Loomu- järe l küsimustele koos vastust ot- dusmehhanismi valdkonnas, olles
lik oli ühiskondlikult aktiivse noore sima kasvõi suu sara ja l. Sam ast sel a la l tunnustatud spetsia list nii
tee asp irantuuri TRÜ poliitilise a ja s t a lates on ta juhtinud EKP ENSV-s kui ka ü leliiduliselt. Oma

oma pisipoegade ja täiskasvanud 
tütarde n ing nende laste jaoks.

Ülikooli kollektiiv õnnitleb oma 
v iljakaim asse loomeikka jõudnud 
tead last, teadusprorektor professor 
Herbert M etsat 50. juubeli puhul!

Rektoraat ja  ühiskondlikud 
organisatsioonid

* H. Mefsa. Ühiskondliku tootmise inten- 
siivästamine ja majandamismehhanism sot- 
tialistiikus ühiskonnas. Tln., 1980.

« . . j a  professor PAUL ALlfREL
3. jaan uaril saab 60-aastaseks f i

loloogiateaduskonna tuntumaid ja  
tunnustatum aid õppejõude, põline 
tartlane Paul (Johannes) Alvre.

T artu s s a i ta  esim ese h arid u se  õ p e ta 
ja te  Sem in ari a lgko o lis  (1928—1932). 
J ä rg n e s  õppim ine H. Treffnerl gü m n aa 
sium is (1932—1940) ja  T artu  Ü likoolis, 
kuhu ju u b ila r  im m atriku leerit i 1940. 
a a s ta  sü g is e l. T al o li k av a tsu s  studeerl- 
da eesti keelt j a  su g u la sk ee li. F äš is t lik  
okupatsioon teg i n e ile  headele k av a t
su ste le  jä r su  lõpu. Teda jä l it a s id  oku
patsioon ivõ im ud. Ta pidi en nast peitm a 
ja  esim esel v õ im a lu se l p ages  ta  Soome. 
Soomes o ll P. A lvre a lg u se s  m ustatöö
lin e . P ärast p ääse s  ta  H elsing i ü Jk o o li, 
kus õppis soom e-ugri k ee li, soome keelt 
j a  rah v a lu u le t . L äh im aks e r ia la k s  o lid 
s iisk i lään em ere  keeled . 1946—1948 oli 
P. A lvre Jy v ä s k y lä  P edagoog lkakõ rg- 
koolis eesti keele lek tor. H elsing i ü li
koolis sooritas ta  litsen ts ia ad lek sam ld  
n ing a su s  d o k to riv ä itek ir ja  k ir ju tam a . 
P au l A lvre o li Soomes o lles  Nõukogude 
Liidu kodanik j a  1948. a a s ta l s iird u s  ta  
t a g a s i kodum aale . Ta o li V iljan d is  pe
dagoog  1967. a a s ta n i. S am al a ja l  teg i 
ta hoolega teadustööd , av a ld a s  k ir ju t is i 
k ee le te ad u s lik es  a ja k ir ja d e s  j a  kogum l-

kaugeid probleeme. Tähelepandavas tele eri rahvaste vahel. Kontaktide-
k irju tises «Läänemeresoome alus- g i küsimused on Paul Alvre võtnud
keele varasest m urdeliigendusest, tegevussfääri. Ta on osutanud, kui-
eriti eesti ja  soome keelt silm as pi- das eri läh isugulaskeeled on vas-
dades» («Keel ja  K irjandus» 1973) tastikku üksteist mõjustanud, m is

suguseid s laav i laensõnu on tun g i
nud läänemere keeltesse ja  m issu
gune on nende laenude kultuuri
taust.

on Paul Alvre osutanud näiteks 
seda, m issugune on olnud läänem e
re keelte vanim murdeline jao lus.
Tema jä rg i oli a lg se lt ida- ja  lä ä 
nepoolne murre. Suuri teeneid on . , , , . „ , 
juub ilaril sugu laskeelte mitmuse ja  ^RU ün keskus, . t uj lakse 
astm evahelduse probleemide lahen- s°om e-ugn-alaseid  väitek irju  kaits- 
dam isel. Olles eestlane ja  töötades Nõukogude Ludu eri osadest, 
eesti ülikoolis, on Paul Alvre tea- n usna tavaline, et uks oponent 
austoodangus suur tähtsus neil ar- ° n >kka olnud Paul A lyre. Tema ju- 
rukatel töödel, mis käsitlevad eesti j‘eV, VS(:[ on , om.f vaitek irjad  edu-' 1/ Ч1Г / n i t f i M i H  m  i t t -плН o i m

keelt. Ta on uurinud eesti vana 
k irjakeelt, koostanud pikemaid ja  
lühemaid töid mitme käände funkt
sioonide, määrsõnade omapära, ob- 
soleetse sõnavara, partik lite jne. 
kohta. Eriti üksikasja liku lt on ta 
käsitlenud F. J. W iedemanni eesti peetud. Tema sõnavõtud on as ja li-  
keele a last tööd n ing analüüsinud kud n ing õppetegevus se lge lt s isu 

kalt kaitsnud mitmed siia  asp iran 
tuuri tulnud noored, kellest on s a a 
nud pädevad noored uurijad n ing 
pedagoogid.

Oma kolleegide seltsis ja  üliõpi
laste ring is on Paul Alvre lugu-

kes n ing  k ir ju ta s  v a lm is  soom ekeelse mel. Hea pedagoogina on ta aval- neid haruldasi sugemeid, mis leidu- kas. Ekspeditsioonidel seltsim ehelik 
d o k to riv ä itek ir ja  «M orfo log is-äänneh is- {janud soome keelest rea vajalikke vad selle suurmehe väljaannetes, juhendaja, Pedagoogikapraktikal 
m uodusfuksesta  ™ uom essa"* v erra tfu n a  õpikuid. Suur on uurimuste arv, Paul Alvrel on olnud tähtis osa ka on ta a la ti osanud anda otstarbe-

mis ta on avaldanud soome keele eesti tänapäeva kirjakeele sõnavara kaid juhiseid. Kuigi Paul Alvre on
ajaloo, struktuuri ja  murrete mit- korraldusel. nüüd saanud «tä isea liseks», on ta
m esuguste eriprobleemide kohta, Iga l õpetlasel on oma lemmik- v älise lt ja  siseselt olemuselt jäänud
Paul Alvre on mitmel suvel olnud a la , m illele ta siirdub aina, kui se- noorealiseks. Tal, on piiram atult
murderetkedel Leningradi oblasti da lubab muu töö ja  tegevus. Lem- töõtarmu ja  tööindu. Tema kollee-
soom laste juures. Soomlased elavad m ikalad võivad püsida aastaküm - gide südamesoov on, et need oma-
seal lähestikku vad ja laste  ja  isuri- neid. Paul Alvre püsivaks lemmik- dused püsiksid tal veel kümnendeid

Pedagoogina ja  teadusmehena on tega. Oma retkedel on juub ilar uu- alaks on olnud soome-ugri mitmu- Tartu Riikliku ü likoo li ja  fenno-
Paul Alvre k iiresti kujunenud es- rinud r\endegi keeli n ing k irju ta- se moodustamise seigad . ugristika jätkuvaks eduks. Oma
m ajärgu liseks õpetlaseks n ing on nud neist. Paul Alvre uurimused K aasaja keeleteadust huvitavad suuri töökogemusi ja  teadm isi suu-
tugevasti kaasa- aidanud, et TRÜ-s läänem ere eri keeltest käsitlevad keeltevahelised kontaktid, sest nen- dab ta praegu edukalt rakendada
on fennougristika saanud üleliidu- keelte a ja lugu  ja  struktuuri oma- de jä lg im ise l võib saada vastuseid teaduskonna teadustöö juhendaja-
lise maine. Tema loengud on ikka pära. Terve rida uurimusi hõlmab om aaegsetele etn ilistele suhetele na.
olnud huvitavad n ing kõrgel tase- kõikide läh isugulaskeelte ühiseid n ing tänapäevastelegi kokkupuude- PAUL ARISTE

sukukleH in ». Edukas v ä ite k ir ja  k a its 
m ine to lm us TRÜ-s 1966. a a s ta l .  
1968. a a s ta l v a lit i  P au l A lvre sam a ü li
kooli soom e-ugri keelte kateed ri profes
so riks, er lt l ju s t  soome keele a la le . 
Professor P au l A lvre õppe- ja  te ad u s
tegevus on a g a  h aaran u d  kõiki lah e 
m aid sü gu k ee ll n ing  te is ig i soom e-ugri 
kee li.

EKP TRÜ komitees Rektori käskkiri
75. sünnipäeva puhul õnnitles 

rektor kauaaegse hea töö eest trü
ki- ja  kirjastusosakonna töölist

%  19. detsembri istungil võeti NLKP liikmeks komsomolikomitee 
asesekretär Valev Plato, ajaloo-osakonna üliõpilased Olev Tensing ja  
Urmas Usai, kehakultuuriteaduskonna üliõpilane Vahur M etsatalu ja  JqHANNES TEMMOT "sam aH äh t 
Kääriku spordibaaside juh ata ja  ^John Põldsain. NLKP Inkmekandidaa- päeval pälvis kiituse hoolsa töö eest 
diks võeti õ igusteaduskonna üliõpilased Raivo Vetik, Raivo Aavisto ja  m ajahoidia GERTRUD PEDAS- 
Jaak  Luik n ing arstiteaduskonna üliõpilased Vagan Avakjan ja  Na-
dežda Ignatjeva ja  defektoloogiaosakonna üliõpilane S ir je  Lusmägi Rektor avaldas tänu kauaaegse

%  Informatsiooni teadusraam atukogu uude hoonesse kolim isest an- v iljaka  pedagoogilise ja  teadusjiku 
dis raam atukogu direktor Laine Peep. töö eest võõrkeelte kateedri õpeta

JUTA HÜTT, nooremteadur SIR 
JE  ILVER, stažöör-uurija RIINA 
VEIRAM, vanem laborant NIINA 
SUVJ  ja  laborant IVI SURMAN.

Külalised 
Moskvast

N eljapäeval kehtusid ülikooli■ ®u 22- liikm ekandidaadiks arsHtea- *йпш-
duskonna üliõpilane Artur Keskküla. .....................................................  kmuse kauaaegse kohusetundliku raitee sekretär Ju ri D ergaussov ja

M atem aatikateaduskonna parteiorganisatsiooni tööst NLKP rida- jöö eest üldajaloo kateedri vanem- ULKNÜ Keskkomitee kultuuriosa
de juurdekasvu kindlustam isel tegi ü levaate teaduskonna parteibiiroo laborant JUTA KULL. konna ju h ata ja  Valeri Suhhorado. 
sekretär dots. Jüri Afanasjev. Kaasettekanne oli dots. Ando Otsalt. Ü leliidulise majandusküberneeü- K ülalisi olid saatm as ELKNÜ Kesk-

• Poliitinformatsioonide pidam isest kursustel kõneles ^dots. Paul ka-alase konverentsi eeskujuliku et- komitee teine sekretär V. Kuznetsov
, H tevalm istam ise eest pälvisid tanu ja  kom somoliorganisatsioonide osa-

KenKniann.  ̂ _  teadusprorektor prof. HERBERT konna juhata ja  V. Kuboškin. Rek-
@ TRÜ profülaktika nõukogu tegevusest ühiskondliku korra ja  toö- jy\£TSA, kateedrijuhataja prof. tor prof. Arnold Koop rääk is neile

distsip liin i kindlustam isel rääk is noukogu esimees vanem õpetaja Enn MÜÜR, dots. TIIU PAAS, ülikooli ajaloost, tutvuti TRÜ vaa-
Hansberg. vanemõpetaja JAAK KARU, assis- tam isväärsustega. Külalised vestle-

Щ Lektorite ettevalm istam isest ülikoolis andis ülevaate prof. J. ^ " ^ ^ ‘ heLJE^K A LD A RU 8 ^  t i M g a . ^ 1' komSomohkomitees ak~ 
Kalits.



olümpiamängud ja ülikool
See lugu võiks a la ta  n ii nagu 

m uinasjutud: oli kord . . .  Sest pa- 
raku on sündm ustega, mis sü g a 
va lt meeltesse kinnistunud, ikka 
selline asi, et nad tunduvad h il
jem veidi ebatõepärastena. Ometi 
on kõik sel suvel toimunu saanud 
m älu pärisosaks.

Novembrikuu lõpupoole sattusin  
taas  P irita  purjespordikeskusse. Ja  
suvi elustus minus uuesti. Kuigi 
nüüd on kõik vaikne, meri süg ise 
selt külm ja  hall. Ja lu tas in  mööda 
territooriumi. A jasin  taga  m älestu
si.

Jah isadam . Meenusid juulikuu 
hommikud, mil o lüm piaseilajad me
releminekuks jahte sättisid . M ee
nusid sõidulõpud, mil mehed merelt 
tulid, väsinud võitlusest tuule ja  
la inega. Ja  ikkagi pidi a jak irjan ik  
lig i astum a, meestelt paar sõna v ä l
ja  meelitam a. Töö on töö. Tuli 
meelde regati viim an’e võistluspäev. 
Valentin M ankini pakkujooks tüü
tute fotomeeste eest, Alex W elteri 
ja  Lars Björkströmi võidurõõm ja  
meeste sunnitud suplus merelaineis.

Nüüd leidsin end tseremooniaväl- 
jaku lt. Süg iseselt nukker ja  üksik 
oli siing i. J a  jä lle  olin sügisjahedu- 
sest tag a s i suvises päikeselõõsas. 
Lõpupäev. Ilus ja  ängistav . Lõppe
mine jätab  hinge a la ti nukruse ja  
tühjuse. Aga iõppudes säilivad  m ä
lestused. Need võivad küll mõnda 
aega end sinus peita. Leidnud aga  
sobiva a ja , saabuvad su juurde 
tagasi. Katavad oma eredusega 
kogu su mälukino ekraani.

Alles olüm piam ängude suurejoo
nelisel lõpetamisel ta jusin  äkki, 
m illise impulsi need olid andnud, ja 
m illest nüüd järsku ilma jäeti.

Kaks kuud p ingelist regatitööd. 
S iis  oli mõnigi kord mõte, et m il
leks see kõik. Kogunenud pinged, 
raskused. J a  ometi suutsid sellesse 
kõigesse siseneda. Tempo ja pinged 
viisid kaasa. Nii a lgusest lõpuni.

Regatibüroo. Suvisest sag inast 
nüüdse rahuni. See oli koht, kus 
m ängude a ja l liikus ring i kõige 
rohkem tarvilikke inimesi: võ ist
kondade saatjad , muud asjamehed. 
S iin  n äg i v äg ag i tihti oma ülikooli 
inimesi. J a  huvitav: need, keda T ar
tus vaid nägupidi teadsid, olid siin 
saanud headeks tuttavateks. P iir- 
olukorrad lähendavad.

Pressikeskus. Suvine töökoht. 
S iit said alguse päevased rabelem i
sed, siin nad õhtul lõppesid. Horn-

KARL KRIIBI foto

O lüm piaregati tõi purjetajaid  Tallinna ka nendest m aadest, kus see 
spordiala alles hoogu võtab. P ildil on vennad Karapatakised Küpro
selt, kes seilasid  «Lendaval Hollandlasel». Nemad jäid  küll päris kind» 
la lt viim asteks.

UNO OKSBUSCHI foto

mikul anti teada, mida teha va ja  ja  
tähtaeg , mis a jaks v a ja . S iis  tööle. 
Makk õlal sadam asse, regatibüroos- 
se või m ujale. Infobülletääni jaoks 
teavet koguma.

Mitte ainult tööst ei kogunenud 
olümpiamulje. Seda sa i olümpia- 
keskusest kõikjalt. O lümpiamulje

sündis adrulõhnast, k irju tusm asina
te klõbinast, purjep laksatustest tu
geva tuule käes.

Nii sa i mu novembrikuine reis 
otsa. Oli taasleidm ine ja  jällelahku- 
mine. Ent m älestused elavad edasi.

RAIVO LOTT

yteed mängud on minus jäänud
Nädal tag as i läksin üle tüki a ja  

kinno. Jä in  veidi h iljaks ja  koba
sin pimedas oma koha järele , kui 
ekraan il läks valgem aks ja  ekraanil 
jooksis tõrvikuga mees. J ä lle  mee
nutati olümpiat. Eeskujust õppust 
võttes otsustasin ka ise oma olüm- 
piam uljed vana aasta sees ära heie
tada.

Olümpiasuvi a lg a s  NSV Liidu ka
rikavõistlustega purjetam ises. Võib 
öelda, et siit sündiski minu olüm- 
piatunne.

Lisaks oliimpiatundele oli vahe
peal veel raskejõustiklase tunne — 
enne regatti seisnes töö pressi
keskuses sage li m illegi vedamises 
või tassim ises.

Lõpuks olid kõik ettevalm istused 
tehtud ja  P irita  purjespordikomp- 
leks valm is kü lalis i vastu võtma.

Ja  siis nad tulidki. «Keep sm i
lin g !»  — esimesed välism aalased !

Igale  saabunud lehemehele u la ta 
ti pressikeskuse lum ivalge teenin- 
dusleti tagan t tema infoboksi võti. 
Infoboks oli selline tore isetäituv 
kapike, kus a jak irjan ik  võis hoida, 
mida ise tahtis. Pressikeskuse neiud 
panid sinna aga  vahetpidam ata 
võistlusprotokolle, p r e s s r e l i i s e ,  kõik
võimalikke k ingitusi ja  suveniire. 
Nii et kapike ei saanud kunagi tüh
jaks. Täiendavate soovide tarvis 
oli jä lle  seesam a va lge  lett. P ressi
keskuse enamiku töötajate päev 
mööduski va lgete  lettide, laudade ja  
bokside taga .

O lümpiamängude osalised olid 
juba kohal, kui tehti veel üks pea- 
proov: seekord regati avam isest. 
P ärast tavakohaseid rituaale  astus 
kaatrist tserem ooniaväljakule mees, 
käes külm, tuleta tõrvik. Tuletooja 
sörkis urni juurde, astus platvorm i
le, tegi igasse  ilm akaarde kummar
duse n ing lähendas siis tõrviku u r
nile. V inge tuule käes lõdisevad 
pealtvaata jad  jä lg is id  seda erilise 
huvita — see oli ju  proov, tõrvik 
ei põlenud. Ent äkki raputas tr i
büüni üllatushüüe — urnist prah
vatas v ä lja  tuli. õhtuhäm aruses 
heitis leek nägudele punaka läike 
n ing järsku oli lõbus ja  hea.

Nii jõudis kätte purjeregati a v a 
päev. Kõigi silmad pöördusid P irita  
silla  poole. Sealt ilmus tõrvikuga 
jooksja. Tema oli eelviimane. Aga 
kes süütab olümpiatule?

S illa  a ll kalda ääres seisid kaks 
kaatrit, kummaski tõrvikuga pidu
rüüs mees. Uhes Vaiko Vooremaa, 
teises Alar Volmer! Volmer jä i oma 
paati. Tuletoojale astus vastu V ai
ko Vooremaa.

Tuli oli süüdatud, o lüm piaregati
a lg as .

Järgm isel päeval hakkas pressi
keskus tööle täie p ingega. M aja oli 
tä is ootusärevaid a jak irjan ikke ja  
paberipakkidega edasi-tagasi saa li- 
vaid neidusid — infoinsenere. Tõsi
selt a lg a s  ka minu töö: kogu aeg 
seisis ootevalm is auto, et trükist

tulnud protokollide ja  muu v a ja li
kuga kohe «V iru» hotelli ru tata, 
«V iru» oli o lüm piaajakirjan ike ko
duks ja  «V iru» pressipunkt kohaks, 
kus pidi ööpäev läbi kõik v a ja lik  
saada olema.

Keelebarjääri oli seekord lihtne 
ületada. Seda tänu oma esimesele 
ing lise  keele praktikale eelm isel 
suvel B alti regati aegu.

A jakirjan ikud olid leid lik rahvas. 
Kord ilmus personali puhkeruumi 
uksele veest tilkuv pea. «Here’s 
dressing room,» teg i ta seinapeegli 
jä rg i otsuse n ing asus tänu likult 
mereveest m ärgi pükse ja la s t  siku
tam a. V eeraja jä rg i leidis sam a 
koha üles merelt tulnud noor vet
tinud daam. K ülalislahkust kasu ta
des klõpsutas ta luku enda jä re l 
võidukalt kinni.

A jakirjan ikud kohanesid pressi* 
keskuses k iiresti. Nende meelispai- 
kadeks kujunesid meri, tööruum ja  
baar.

Ka pressikeskus harjus oma asu
katega. Kõik tundsid üksteist juba 
nägupidi, paljud teadsid ka nime
sid. J a  küllap tu li kõigile veidi 
ootamatult see päev, mil kahe n ä
da laga  harjunud elustiil lakkas ole
m ast: mängud said läbi ja  p ressi
keskus jä i tühjaks.

Aga olümpiamängud minus on 
ometi jäänud,

REIN SPITZ

Lehekülje koostas RAIVO LOTT.

О  liimpiamälestus
Inglise  filoloogia kateedri vanem

õpetaja ILMAR MULLAMAA: «Töö 
oli huvitav. Tõlkida tu li Rootsi 
Olümpiakomitee juhtkonnale merel, 
pressi jaoks, mitmetel protokolli- 
üritustel n ing ka linna näidata. 
Meelde jä i esimene suuline tõlge 
Gunnar Eriksonile, kes käis ROK-i 
esinda jan a purjeregati avam isel.

Olümpia oli meie tudengitele 
asendam atu kogemus, sest Tartus 
on võim alusi keelepraktikaks väga  
vähe. Rootsi keele oskajaid  tuden
geid oli ülikoolist 4—5.»

SIRJE : «Töötasin olümpiaküla 
teeninduspunktis. P äris  põnevaid 
olukordi tu li ette, m ille diplom aa
tiline lahendamine vahel üsna kee
ruline oli.

Omapärane lugu juhtus ka auto
teeninduses, kus pidin mõistma se
da, mis kliendi autol v iga  on. Minu 
võõrkeele sõnavaras oli kahjuks 
vähe se llea laseid  väljendeid , m is
tõttu autoomanik pidi tükk aega 
kannatliku lt seletam a.

M is veel — minu jaoks oli olüm 
pia tööd tä is, kirev n ing meelde
jääv .»

EVE töötas teenindusm inisteeriu
mi käsutuses: «Keskdispetšerpunkt 
asus teenindusm ajas. Sealse  töö t i
hedust näitab see, et laual oli ühek
s a  telefoni, mis v äga  tihti endast 
märku andsid.

Kõige minevam kaup meie laenu
tuspunktis oli ja lg ra ta s . Juba aeg 
sasti enne olümpiamänge tellisid

taan lased  15 ratast. Laenutuspunkti 
saadeti 20. B u lgaarlased  soovisid
5 ratast. Aga siis tahtsid ka bra
siillased  sam a sõiduriista. Soovi
ja id  oli veelgi. Lõpptulemusena 
laenutati 100 ja lg ra ta s t .

Ü llatusi oli teisig i. O lümpiakülas 
polnud ühtki tuba ilm a tolm uim eja
ta. Järsku sooviti laenutada ju st n i
melt seda. M iks?! Se lgus, et üks 
purjetaja soovis tolmuimeja ümber 
teha, et oma jah ti värv ida!

Kliente oli m itmesuguseid — v a 
hel tuli lih tsalt tõlkida.

Teeninduspunkte oli olümpia a ja l 
linnas 27. Eeskirjades oli üks tore 
säte — kui närv must, loe kümne
ni! See õpetus polnudki ülearune, 
kuna tööpäev kestis 9—21-ni.»

SIGNE oli poolteist kuud «Intu- 
ris ti»  g iid iks: «M ul tu li töötada in- 
d iv iduaaltu ristidega. Oli ameerik
lasi, jaapan lasi, au straa lla s i jt. Üks 
jaapan lane võitis oma kodumaal 
vene keele viktoriini n ing sa i pree
miaks olümpiatuusiku.

Linnaekskursioon kestis kolm 
tundi. A lustasim e vanalinnast, siis 
Toompea ja  väike all-linn. S ee jä 
rel vastava lt soovile kas Kadriorg, 
P irita  või Rocca al Mare. Neil ret
kedel avanes m ingil m ääral rah
vuslik omapära. Jaap an las i näiteks 
iseloomustas sügav  rahu. USA gru 
pis oli palju tudengeid, muusikuid 
ja  paar väikest lastki. Nemad olid 
v äga  emotsionaalsed ja  vastuvõ tli
kud.»

MARE RAND

Meie ülikooli õppejõud olid m ängudel ag a ra lt  tegevuses. Parem alt 
es im esen a  tunneme ära võõrkeelte kateedri õppejõu Georg Alliku.

UNO OKSBUSCHI foto

XXII
on sisu lise lt täiendav haridus, mah
tudes ka ühiskondlik-poliitilise 
praktika raamesse.

Mõni sõna ka P irita l to im unust 
M älestused on toredad, sest üritus 
oli suurejooneline, pidulik ja  meel
dejääv. See omakorda kujundas töö
meeleolu. Tööaega ei dikteerinud 
kell, vaid vajadus. Sage li tu li ette
12-tunnilisi tööpäevi.

Olümpia andis üliõpilasele eel
kõige teadliku d ists ip liin ita ju . S a 
muti palju rõõmu omandatud keelte 
rakendam isest. On ju keelepraktika 
võõrfiloloogi leib n ing stiim ul eda
sisteks õpinguteks.

Olümpial jä tkus tartlaste le  üsna 
m itm esugust tööd. Õppejõud tööta
sid reeglina orgkomitees «Olümpia- 
80». 2/3 tõlkeosakonna töötajatest 
olid TRU võõrkeelte õppejõud.

Ü liõpilased näitasid  oma võimeid 
protokolliteenistuses (aukülaliste 
vastuvõtt ja  saatm ine; töö lennu
jaam as, sa long ides), regatibüroos 
võistkondade saatja tena . Töötati ka 
pressikeskuses ja  ministeeriumide 
käsutuses, turism iorganisatsioonides 
«Sputn ik» ja  «In turist». M ajandus
teaduskonna üliõpilased töötasid 
teenindus- ja  kaubandusm inisteeriu
mi alluvuses, sam uti väliskauban
duspangas.

Kultuuriprogrammis osalesid 
TRÜ võim lejad. Järe liku lt oli neid, 
kes olümpia õnnestumisele kaasa 
a itasid , v äga  palju . J a  oldi tublid. 
Nimeliselt vääriksid  esiletõstm ist 
kõik! Rohkesti oli preemiate ja  tä 
nukirjade saa ja id .»

M. Tamme enda teeneid hinnati 
m edaliga «Eeskujuliku töõ eest».

Inglise filoloogia kateedri vanem
õpetaja, ülikooli oiümpiakomisjoni 
aseesimees MALL TAMM: «Ü liõpi
laste  o lüm pia-alane ettevalm istus 
kestis kolm sem estrit. A lgul oli põ
hitähelepanu suunatud purjeregati 
organisatsiooni puudutavatele aine
tele ja  võõrkeeltele. Hiljem lisandu
sid  eriteadmised ja  -oskused. Pea
prooviks olümpiale oli 1979. aasta  
suvel toimunud XXXI Balti regatt.

Möödunud suvel sai 400 meie ü li
õpilast arendada Tallinnas oma 
keele- ja  suhtlem isoskust. See on 
päris kena arv, kuigi ette va lm is
tati lig i kaks korda rohkem. P ara 
ku ei* rakendatud soome keele g ii
de. Sellest on natuke kahju, kuigi 
g iid itunn istuse said nemadki. See



AASTAVEERG
(A lgus 2. lk.)

Huvi äratab  «Vanem uises» lav as
tatud ülikooli- ja  sporditeemaline 
«Lahtihüpe». NB! Autor a jak ir jan 
duse lõpetanud tuntud korvpallur 
Mihkel Tiks, lav asta ja  eesti filoloo
g ia lõpetanud Viljo Saldre, osalis- 
tena te is ig i ülikooli kasvandikke.

IN MEMORIAM. Lahkus kaua
aegne ülikooli õppejõud dotsent 
ANATOLI MITT (23. jaan . 1909—
15. mai 1980).

JUUNI. Õpitut jahvatab eksami- 
sõel. O lümpiateenistusse minevate 
üliõpilaste teadm isi on juba kaalu- 
tud-mõõdetud. M itm esuguste kon
kursside korraldajad teevad kokku
võtteid. Lähemale jõuab ENSV 40. 
aastapäev. 4. juuni «P ravdas» k ir
ju tatakse meie OTÜ-st. Tõlkevõist-

* luse võidab S igrid  Kangur inglise 
filoloogia- III kursuselt.

JUULI, AUGUST. Lõpetajad on 
lahkunud, ü liõp ilaskandidaadid kä i
vad oma paberitega ringi. Peetakse 
olümpiamängud Moskvas ja  purje
regatt T allinnas.

SEPTEMBER. Jä lle  algus. Esime
sele kursusele astub 1155 esm akur
suslast. Kindlama suuna saab ü li
kooli 350. aastapäeva tähistam ine. 
M oodustatakse juubeli ettevalm is- 
tuskomisjon eesotsas EKP Keskko
mitee sekretäri Rein R istlaanega. 
Saab teoks esimene ühine istung. 
M eie kõigi tähelepanu on aga  koon
dunud oma linnale, Tartu esm am ai
nimise 950. aastapäevale. Linna tee
neid hinnatakse Rahvaste Sõpruse 
ordeniga.

Rõõmustav sõnum jõuab OTÜ-sse, 
NSVL M editsiin iakadeem ia kuld
m edali pälvib kevadel lõpetanud 
Arvo Rosenthal.

Lõpuks peetakse maha võim le
mispidu Tähtveres. Vihma küll t i
butab, aga  sellest hoolimata on 
kena värv irikast pidu vaadata .

Kuulutatakse v ä lja  järjekordne 
kirjandusvõ istlus (tulemused saab 
teada uue aasta  a lgu l) .

OKTOOBER. T aas üks tähtpäe
vade kuu. Meie komsomoliorgani- 
satsioon jõuab 4. oktoobril 40. a a s 
tapäevani. V iiendat korda tulevad 
kokku arstiteaduskonna inimesed 
oma päeva tähistam a.

Erilise hoo on saanud raam atu
kogu ehitamine. Komsomol peab 
hoolt klubi remondi pärast.

Nõukogu koosolekul saam e tea 
da, et kevadsem estri õppeedukus 
ületab eelm ise kevade oma. Nüüd 
on see 91,0%. Tubli saavutus, sest 
olümpiam änge teenindaval perso
nalil oli kahekordne koormus.

NOVEMBER. 3. novembril kogu
nevad ülikooli kommunistide esin 
dajad  oma IV konverentsile. Aru
ande esitab EKP TRÜ komitee sek
retär dots. Advig Kiris. Uueks sek
retäriks valitakse taas  tema.

Sõprus- ja  koostööleping sõlm i
takse ülikooli ja  V alga rajooni v a 
hel.

E sm akursuslaste taidluskonkurss 
tekitab hulga erinevaid mõtteid, 
nende avaldam ine jätkub lehes veel 
tu levalg i aasta l.

Rahvusvahelist ü liõp ilaspäeva tä 
h istatakse nagu ikka oma üliõpi
laspäevadega.

DETSEMBER. ELKNÜ 60. a a s 
tapäeva puhul külastab ülikooli 
ÜLKNÜ Keskkomitee esimene sek
retär Boriss Pastuhhov.

Saavad  teatavaks ÜTÜ vabariik 
liku konkursi laureaadid .

Ü le kahe aasta  juhtis ülikooli 
komsomolielu M adis Kallion.
16. detsembrist on ta EÜE koman
dör. ELKNÜ TRÜ komitee sekretä
riks saab õigusteaduskonna diplo
mand Andrus Lauren.

Kõige tähtsam aks ja  pilkuköitva- 
maks jääb  aasta  lõpul ikkagi uus 
teadusraam atukogu hoone. 25. det
sembril võib selle vastu võtta.

IN MEMORIAM. Lahkus hospi- 
taa ls isehaiguste  kateedri prof. KOIT 
ESTER.

See aastakroonika pärineb meie 
lehe veergudelt. Saavu tusi, sünd
musi oli k ind lasti rohkem, kui neist 
k irju tada jõudsime. Toimetus tänab 
kõiki kaastöö lisi ja  loodab, et uuel 
aasta l on lehe uudistepaun hoopis 
mahukam.

HEAD UUT AASTAT!

Faktid, probleem id, perspektiivid

Ш
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Kohtumiseks oli laekunud üle 
paariküm ne küsimuse meie ülikooli 
elu ning läheneva juubeli, NSVL 
Ülemnõukogu saadiku töö, poliiti
liste n ing ideoloogiliste probleemi
de kohta. Auditoorium itäis žurna-

listikaosakonna üliõpilasi n ing õp
pejõude oli tänulikuks auditooriu
miks, kui nende arvukatele küsi
mustele ülemöödunud kesknädalal 
vastas rektor professor Arnold 
Koop.

Kahtlemata oli see paaritunniline 
vestlus osakonnale m eeldejäävai
maks sündmuseks sel sem estril, 
sest rektor vastas küsimustele sü 
gavuti, esitas huvitavaid fakte n ing 
seoseid. Seetõttu kerkis kohapeal

veel täiendavaid küsimusi.
O savõtjaile oli k indlasti meeldiv 

kuulda, et rektor hindas meie a ja 
kirjandusü liõpilaste professionaal
sete oskuste kasvu, m illega t in g i
m ata peab kaasnema ka ideoloogi
line küpsus. Küsimusele üliõpilaste 
om avalitsuse võim aluste kohta v as
tas rektor, et põhimõtteliselt pole 
om avalitsuse elluviim iseks mingeid 
takistusi. Kuid a lga tu s i altpoolt 
pole tehtud, konkreetsete ettepane
kutega pole rektoraadi poole pöör
dutud. Kas kardetakse vastutust? 
Voib-olla on mõnikord raske k aas
üliõpilaste suhtes printsipiaalne 
olla. M ugavam  on ju mitte vahele 
segada, kui näiteks rikutakse korda 
ühiselamutes — mis see minu asi 
on . . .

Ülikooli ajalehes võiks olla roh
kem probleeme ja  mõneski valdkon
nas ka rohkem informatsiooni. Näi
teks ei saa rektoraat õppeprotsessi 
kohta ajalehest m ingit teavet a lt 
poolt. Ka a jak irjanduslike vormide 
valik  võiks olla avaram .

Lahkudes võttis rektor kaasa a l 
bumi fotodega osakonna tööst ja 
üritustest n ing koosolijate soovi 
taas  leida aega kohtumiseks.

KALEV METS

16. detsembril komsomolikomitees. Parteikomitee sekretär dots. Advig 
Kiris tänab M adis Kallioni kui TRU h ilju tist komsomolijuhti hästi teh
tud töö eest. Nüüd on Madis EÜE komandör.

ARVO TENNO foto

Selgitati ülikooli 
parimad

Parem ate sportlaste selgitam ine 
on populaarseks saanud. Se llega  on 
aasta  lõpus ametis paljud tunnus
tatud aja lehed-a jak irjad . Ega ü li
kooli lehtki taha kõrvale jääda . 
Koos spordiklubiga organiseeriti 
ülikooli parim ate reastam ine, an 
keedid ja g a t i ülikooli juhtkonnale, 
treeneritele ja  sporditegelastele, an
keete täitsim e toimetuses ka ise.

M eestest sa i esikoha meie ainus 
olümpiamees dünamolane Fjodor 
Koltšin. Talle tõusis ü lla tavasse  lä 
hedusse kergejõustikulootus A ivar 
O jastu. Kolmas oli aeru taja Koit 
Põder.

Naiste arvestuses läks esikoht 
Iile Kukele, rekordinaisele 3000 
meetri jooksus. Kaugele maha jä id  
ja  jagas id  teist kohta u ju ja  L ilian 
M atsar ja  korvpallur S ir je  Kikas.

Võistkondade hu lgas võitis suve
räänselt korvpallinaiskond mees- 
väravpallurite  ja  naisvõrkpallurite 
ees.

Valim istest ja  võ itjatest lähem alt 
ja  täpsem alt edaspidi.

INDREK LINDSALU

Spartakiaadil vaheaeg
Vana aasta  saab peagi ümber. 

Uus toob kõigepealt eksam isessioo
ni koos p ingsa õppetöö ja  põrumis- 
valudega. Täiesti loomulik, et 
spordivõistlused jäävad  mõneks 
a jaks katki. Ka ülikooli spartak iaad . 
Esimese semestri jooksul suunis- 
tuti, m ängiti võrkpalli ja  m alet, 
ujuti. Kõigest sellest oleme rääkinud 
eelm istes lehenumbrites.

V iim ati saad i ühele poole m ale
ga. 13 võistkonnast jä i lõpuni v as
tu pidama 11, kes pärast a lagrup- 
pe ja g a t i kahele finaalturn iirile . 
Viimased käigud tehti 19. detsemb
ril. Kahjuks ei suvatsenud kohtuni
kud nelja  päeva jooksul protokolle 
spordiklubisse tuua ja  käesolevas 
lehes saam e seetõttu anda vaid tea 

duskondade ü ld järjestuse:
1. M atem aatikat.
2. B io lo o g ia -geograaf ia t.
3. Spord im editsiin
4. M a jan d u st.
5. õ ig u s t .
6 . - 8 .  A rstit., 

f ilo lo o g ia t, ja
KKT III,

N iisiis viisid esimesed kolm koh
ta ära teaduskonnad, kes olid esin
datud kahe võistkonnaga (enne 
spartakiaadipunktide jagam ist kahe 
esinduse saavutused liid eti). Uuel 
aasta l loodame k irja  saada ka lau 
dade parim ad ja  täpsemad turniiri- 
tulemused.

Ja  nüüd spartak iaad ist üldse. 
Tabelisse on sisse kantud kolm a la , 
(meeste) võrkpallis on veel tühje

lahtreid ja  punktid alles saam ata. 
Orienteerumise, ujum ise ja  male 
järel on üldpilt selline:

1. M atem aatik a t. 37
2. B io lo o g ia -geo graaf ia t. 36
3. M a jan d u st. 34
4 .- 6 .  A rstit., 

spord im editsiin  ja  
õ igu st. 31

7. KKT III 30
8. F ilo lo og ia t. 23 
0. KKT II 22

10. KKT IV 13
11.—12. KKT I ja  

tö ö ta jad  11
13. F üüsika-keem iat. 10
14. A jaloot. 8
15. 2 u rn a lis t ik ao sak . 5

Põhilised alad seisavad ees, tõu
su ja  languse võimalus veel kõigil 
olemas. Tarvis vaid osa võtta. Meie 
poolt kõigile head uut spordiaastat 
ja  palju tahtm ist!

INDREK LINDSALU

H AA-H AA -H AA!
*

Tänasida õ p in gu id a  ära lükka 
s e s s i  varna.

H om m e hakkan se s s im a .
*

Tont s e d a  s e s s i  võ taks! Alati tu 
leb ta si is , kui m õ t l e d  ju s t  õpp im a  
hakata. *

Kui s e d a  s e s s i  e e s  e i  o l e k s . . .
*

Elu o n  i lu s  — s e s s in i  k indlast i , 
a g a  võ ib -o l la  pä ra s t  s e s s i g i .

Pärast  s e s s i  hakkan õpp im a !
*

S e s s  tu leb  — ärka, ärka t ea dm i s 
janu  ja  sü d am e tunn i s tu s .

S e s s  p o l e  kunag i  m ä g e d e  ta ga ,  
a g a  alati tu leb  ta oo tama tu lt .

IVAR JÕESAAR

Ш

Looduskaitsering kutsub sel su
vel kokku EÜE rühma. Selle põhi
tegevuseks peaks jääm a m aastiku

hoolduse ja  loodushoiuga (hooldus- 
raided, m aaparandus, kiviaedade 
korrastam ine jne.) seotud tööd. Eel
datav  koht on Saarem aal. Osa võt
ta võivad kõik üliõpilased (ka ühe 
kuu (ju u li või august) u latuses).

A sjast huvitatuil teatada endast 
jaan uari jooksul Leningradi mnt. 
25—924; 931.

Ringi juhatus

Ö r e L dr e u s e i s u n

Viimase loengu puhuks
Orele id  o l i  kaks. Üks, s e e  päris, 

va lg u s ta tu d ,  k õ r g e  ja  kombatav  ü l e 
va l  la va l  — n in g  t em a  s e a l  all, tu 
m ed a s  rahus , lu g em a tu t e  v i l e d e g a ,  
e r in e v a t e s  hää l e s tu s t e s .  Üksainus 
oo tu s .

Nad o l id  si in, e t  koos luua. Nad 
t eads id ,  e t  luua  — s e e  tähendab  
tunn e tada  üh esk oo s  nii m aa i lm a a l 
g u s t  kui ka lõppu. Nad t eads id ,  et  
l o om in e  on  ü lendu s  ja  jä ä g i tu  n õ u s 
olek.

Nad a lus ta s id . S i i tp ea l e  li ikusid  
hetk ed  ri t ta  n a gu  p a l v eh e lm ed ,  n a gu  
pisarad , s e g a t u d  õ n n e s t  ja  va lust . 
Kas saab  h etk e kaudu le ida  võ t i t  
igavikku? Hetk on  ju  a rm u tu  — ta 
e i  m ä le ta  minevikku e g a  tea  tu l e 
vikku. Kuid ta kinnistab se isund i.  
Kinnis tab p in g e ,  va id  ü h e l e  h e tk e le  
a in u om a s e  — j a  s e l l e s  o n  ka kõig i  
t e i s t e  h e tk ed e  kaja. Näe, l ib ise s  
hetk m ööd a  — kerg e l t ,  va ik se  sa h i 
n a g a  n a g u  tuhat õhupall i ,  m is  ime-  
õ rnu  õ h u v o o l e  tek itades  ü l e s p o o l e  
tõu s e va d .  Kuid j ä r g m in e  hetk s ö ö s 
tab m e i s t  läbi tumm a lt  n a g u  Viha, 
j ä t t e s  en d a s t  •va id  m u s ta  ja  va lu sa  
viiru. N ing juba  on  kohal uus hetk, 
m il l e  jo ok su l  s a a v a d  m e i s  kokku 
Stalker ja  Must p r in ts  j a . . .  K or 
r a g a  o n  m aa ilm  n a gu  Geisr ite  o r g , 
m ä ssa v  ja  pu lb i t s e v ,  sa m a s  su la v  ja  
l e e b u v . . .

S e l l i s ed  he tk ed  m uuda va d  ka 
m eid  muusikaks. Üleni. Ent a e g  
laul is  katkematult om a  ore l ihää l -  
s e t  laulu. Üks s e i s u n d  o n  lõppenud .

KÄRT HELLERMA

*

HETK! K ä es  o n  m õ t t e  talv. Aju
poo lk era  kõikidel la iuskraadidel on  
h a n gu n u d  10 m il ja rd i t  n euron it .  Ai
nult m ä l e s tu s s a m m a s  m inu s  õhkab  
rahulo lu , m is  s o o j e n d a b  pek ipolst -  
rit. Ü m ber r ing i  l a n g eb  laia lund. 
Ennäe, ju  kriuksub näär i taad i r e g i .  
Ruttu, ru ttu , n ää r im ees ,  tu l e  tü h 
j en d a  om a  kingikotti.  Ent m is  s e e  
s i is  on  — p i l e t  nr. 17 «•Samb a va r  g a  
l e idm in e  tarkusehamba jä rg i» . -

A/MAR JU GASTE

NB!
Täna Ilmub ka  venekeelne a ja leh t. 
Uue a a s ta  esim ene lehenum ber i l 

mub reedel, 16. ja a n u a r il .

Toim etaja V. SOOTAK

«TRU»
Aialehe «TRÜ» toimetuse aadress: 202400 Tartu, Ülikooli t. 18, TRO, runm 302, te l. 341-21/253. Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. Tartu Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri hind 2 kop.
Tellim. nr. 4516. MB-11719.
«Тарту Рийклих Юликоол» («Тартуский государственный университет»). Орган парткома, ректората, комитета ЛКСМ и профкома Тартуского государственного университета, г. Тарту.
Эстонской ССР.
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