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„Mis fe pabistate?'* küsib professor üliõpilaselt. 
„Kas te tõesti nii väga kardate minu küsimusi?" 

„Üldsegi mitte/* vastab üliõpilane, 
„ma kardan nii väga oma vastuseid/*

#  KAS TEID HÄIRIB MISKI FRAEGUSE EKSAMISÜSTEEMI JUURES? Ф

•  MIHKEL PÄRNOJA, 
keemiad otsent:

•  MALL TAMM, 
inglise keele 
vanemõpetajat

Kõigepealt häirib mind eksamite 
Ä W A f h S  RälRÜcsln hoopis sellest, kuidas

kui ta pole endas kindel. Teine, ja  T 6, п
mlnu ■ " *  - " e s .  tulenev, on l

praktilise keele kursuse. Suurema 
osa materjalist töötasime läbi juba 
eelmise aasta kevadel. Mai keskel 
lõpetasime loengud ja  praktilised 
harjutused. 15. maisi 8. juunini oli 
üliõpilaste] täiesti: vaba aeg g ram 
matika ettevalm istam ised, Seadsi
me eesmärgiks, et kõik grammSt?* 
ka põhiküsimused saaksid väga

samite korduva sooritamise harju
mus ja sellest ka õppimise lükkami
ne viimasele minutile, kui seda ei 
takista mingi õppejõu poolt välja 
mõeldud nipp (punktisüsteem, va
learvestused vms.).

mõtlevat inimest, kes teeb tööd 
iseenda jaoks, oma tuleviku jaoks.

Sügisel jätkasime süvendatud 
õppimist, aga lõpueksam talvel on 
ette nähtud kindlal tähtajal. Siin 
me oma vabadust enam kasutada 
ei saanud. Kuid nendele üliõpilaste
le, kes juba vabaduse maigu suhu 
saanud, ei sobi enam vana õppimi
se viis. Mina olin meie töõga väga 
rahul ja  mulle tundus, et ka üliõpi
lased jäid rahule.

•  REIN AHAS*
IV kursuse geograaf;

•  VAMBOLA RAUDSEPP, 
majandusprofessor:

Inimliku kohanemisvõime piirid 
on {vähemasti eksamisüsteemi pu
hul) seni kindlaks tegemata. Mina 
vähemasti olen olemasolevaga sel 
määral harjunud, et kisendavat va
jadus t uue järele ei tunne. Igale 
mürgile on olemas vastumürk, iga 
kirves leiab kord oma kivi. P rae
guses eksamisüsteemis on rida vai
kivaid kokkuleppeid, lubatud ja  lu
bamatuid võtteid, mis õppejõu ja 
üliõpilase käitumist reguleerivad. 
Uus süsteem tooks kaasa vajaduse 
uute reeglite kehtestamise-kujunda
mise järele. Ka iga uus vorm jätaks 
alles eksami põhisisu — teadmiste 
kontrolli — ehk teisiti: õppejõud 
püüab tõestada, et tudeng ainet ei

Olen eksamineerinud ülikoolis ju 
ba 22 aastat. Algul püüdsin väga 
Kramplikult kinni pidada piletikü- 
simustest ja  programmist. Praegu 
katsun näha eriala tervikuna, aga 
ka, mis seal salata, üliõpilase kui 
tulevase spetsialisti potentsiaali. 
Nii et eksamikorralduse sees m än 
guruumi on ja seda tuleb mõistli
kult kasutada. Eksamil aga ei meel
di, kui noor daam haiseb suitsu- 
v>ng«st. Sel juhu] eelistaksin kirja
likku eksamit.

•  HENN VOOLAID, 
füüsikad о tsent:

Häirib see, et ikkagi on enne ek
samite a lgus t  vaja kõigil arves tu
sed kätte saada. Eelmisel talvel te
gime tudengitele ettepaneku, et 
kuskil peale jõule hakkaks eksami- 
*e-arvestuste sessioon pihta ja  lõ~ 
Peks ära  25. jaanuaril .  Üliõpilaste 
oma asi, mis järjekorras nad neid 
teevad. Kateedrid pakkusid välja, 
et üks õppejõud , võtab sessi ajal 
^astu näiteks kolmel päeval. Siis 
f a k s i d  üliõpilased ise oma ajy.es- 
tus- või eksamipäeva valida, kuhu 
j-jad ennast varen? registreerisid. 
Meie arus t  oli see füüsiku iie väga  
nea süsteem.

Tudengid aga  ei hakanud selle
ga üldse tegelema: et ah mis sellel 
praeguselgi süsteemil häda, laseme 
Vanamoodi edasi.

Paljudele ei meeldi siiski just 
sellises paikapandud järjestuses ek
sameid teha. Mõni ei taha võib-olla 
nhe eksami ette nii palju aega, 
kuid mõnda teist ainet õpiks kauem. 
Niisugused võimalused peame ikka 
jooma. Meie uude õppeplaani suh
tun küllalt suure hirmuga. Selles 
on kahele viimasele kursusele ette 
nähtud valikainete süsteem. Üliõpi
lased peavad ise endale õppeplaani 
koostama. Tahaksime, et praegune 
j l  kursus lähekski valikainete süs
teemile, kevadsemestril hakatakse 
Esimesi valikaineid juba lugema.

Aga eelistaks siiski vaheaega, nii 
et püüan need õnnetud eksamid 
ruttu  ära  sooritada. Peale vaheaega 
võib siis koju, Tartusse naasta, ees 
ootab IME-aasta ja punase ülikooli 
50. juubel. Tulevik on hele,

MÕTTEID SESSIST

& Sess on nagu M öbiuse le h t—• 
pole teada, kust ta algab ja harili
ku lt jääb arusaamatuks, m illega ta  
lõpeb.

#  Tarkus ja rum alus koos sü n 
n itavad segadust. Nõnda ka eksa- 
mil.

Sess on hea vald niikaua, ku 
ni ta alanud pole.

V Tühja peaga ei tasu  eksamile 
minna. Kas täis peaga tasub?

Ärge iialgi öelge ühegi küsi
m use kohta: ei oska. Jääge süga
va lt m õttesse ja  viie m inuti pärast 
ütleb tüdinud õppejõud ise vastuse  
ära.

% Sess i ajal on nagu ujum ises: 
kui oled kord põhja vajunud, siis 
pinnale tagasi on juba väga raske  
tõusta.

& On aksioom, et kui enam  kui
dagi ei saa, siis kuidagi ikka saab.

Ф Spikker on Ariadne lõng k ü s i
m uste ja  vastuste labürindis.

¥  Soovitused  eksamlnantideles
J) ku i õppejõud m idagi ütleb  — 

noogutage!

2) tekib tele ju tus paus 
misegef

mõ-

põhjalikult ette valmistatud ning Oleme harjunud, et sess on põh-
e i  nad esitaksid mulle oma koona- jalik närvišokk kaks korda aastas,
konspekti. Palusin teha inglise Suurele osale loob see veel erilise
keele grammatikast niisuguse põhi- tunde, et nüüd on sess, щП1,е järel
tõdede konspekti, mille nad esitak- saab  lõõgastuda ja  ülejäänud osa
sid mulle enne arvestusele tulekut, aas tas t  on suhteliselt vaba. Sessi-
Neid materjale saaksid nad elus süsteem ei stimuleeri kogu aeg  õp-
hiljem kasutada. Ja  kui üliõpilane pima. Ei meeldi ka piletite süsteem,
tundis, et ta  on küps, oli ta l  koi- Peaks olema mingi võimalus vas-
me nädala jooksul võimalik minu ta ta  kogu aine ulatuses kirjalikult,
juurde tulla. võib-olla ka suulise testi või vest

lusena. Vestlus eeldaks muidugi, et
Niisugune vorm sobis mõlemale õppejõud on professionaal. Nii saaks

poolele. Keegi ei suhtunud ainesse selgeks kogu materjal,  mitte mingi
pealiskaudselt ega  saanud halba juhuslik osa, mille omandame kolm
hinnet. Püüdsime süstematiseerida päeva enne eksamit, nagu me kõik
ja anda grammatikasse sügavama teeme, ja  mis päras t ununeb.

i.Äimnlnpn U orom 1/ nl -süvenemise võimaluse. Varem kol
medele vastanud üliõpilased vas ta 
sid nüüd viitele. Nad suutsid selle
..........--------------  ja  a ineaja jooksul к jc

JAAK VÖSANHT, 
Ш kursuse filoloog:

rahulikult läbi m ^
i

valda, tudeng aga, et õppejdujl ei 
ole õigus, kui ta  nH arvab.

Niisiis, mina uut süsteemi ef v*- 
ja. Kui enamik seda soovib, kohe
nen sellegagi.

•  ANDRUS KIVIRÄHK,
П kursuse žu raalist:

Üldiselt on muj sessist isegf min
gil määral hea meel, sest tavaline, 
igaõhtune elu siin Tartus, tudengi
te Kodus, hakkab ükskord siiski 
kurnavaks muutuma. Nii on päris 
mõnus pisut hinge tõmmata ja  Tal
linnas eksamiteks õppida — vane
mate hella hoolitsuse all.

Nõnda et mingeid ebameeldivaid 
emotsioone sess minus ei tekita,

3 ) jää te  hätta küsimusele va stfr  
mlsega — keerutagel

ERKKI KOLU , 
žurn. II k.

HÄÄD

PÖRUMISTt
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Ajaloo
lased 

valisid uue 
dekaani

Kui 1973, aastal ajaloofeadus- 
kond lõi keeleteaduskonnast lahku 
ja moodustas iseseisva fakulteedi, 
sai selle esimeseks dekaaniks prof. 
Karl Siilivask, kellele peagi j ä r g 
nes dekaani kohal dots. Olaf-Mih- 
kel Klaassen. 1976. aastast juhtis 
teaduskonda teenekas koolimees ja 
keskhariduse ajaloo uurija dots 
Allan Liim. Volituse tähtaja lõpu 
lähenemise tõttu teatas  dekaan, et 
paneb ameti maha.

Ajalooteaduskonna neljanda de
kaani kandidaatidena pakkusid ka
teedrid välja dots. M. Tänava, 
prof. P. Tulviste ja  seni teaduspro- 
dekaanina töötanud prof. H. Piiri
mäe. Et kaks esimest loobusid, siis 
jäi ainsaks kandidaadiks Tartu Üli
kooli ajaloodoktor, Uppsala ülikoo
li audoktor Helmut Piirimäe, kes 
valitigi teaduskonna valijameeste 
poolt 20. detsembril rõhuva häälte
enamusega (44 häält 51 kohal ol
nud valijamehe häältest) teadus
konna uueks dekaaniks.

1990. aasta esimesel tööpäeval 
andis 13 aastat fakulteeti juhtinud 
dekaan Allan Liim ameti üle uuele 
dekaanile, nii et ajalooteaduskond 
alustas uut aasta t  uue dekaani 
kindla käe all.

HILLAR PALAMETS

NB! Filoloogiateaduskonna de
kaani valimised toimuvad 22. jaa 
nuarit. Kandidaatideks on dots. 
HEINO LIIV ja vanemõp. MADIS 
SALUVEER.

Tulevik
jätkub

Kui mõelda selle pealkirja all 
konverentsi «Ülikooli tulevik» käi
vitamist ja pidamist, siis on nn. tu 
levik läbi. Jälgi jä tmata ta ei möö
dunud ja ta ei lase paljudel stag- 
naunes ka edasi magada.

Nagu konverentsi lõppdokumen
dis kirjas, jätkub töö allüksuste ja 
toimkondade kaudu, mille tegevuse 
koordineerimiseks ja suunamiseks 
moodustas rektor p e a t o i m k o n -  
n a. Aseesimeheks on õppeosakon
na juhataja  MATI SALU N DI, liik
meiks a/u esinaine tfRVE LIIN, a s 
pirant TÕNIS LUKAS, eesti kir
janduse ja rahvaluule kateedri õpe
ta ja  PEETER OLESK, anorgaani
lise keemia kateedri dots. MIHKEL 
PÄRNOJA, rahanduse ja krediidi 
kateedri juhataja  prof. VAMBOLA 
RAUDSEPP, matemaatikateadus
konna dekaan dots. IVAR SAAR
NIIT, UMPI labori juhataja AGU 
TAMM, žurnalistika kateedri juha
taja dots. PEETER VIHALEMM ja 
füüsika-keemiateaduskonna dekaan 
dots. HENN VOOLAID.

Kolmapäeval oligi peatoimkond 
eesotsas rektoriga, kes toimkonda 
juhatab, esimest korda koos. Elu 
liigub edasi tohutu kiirusega ning 
ka ülikooli probleemid peaksid kii
resti lahenduse leidma. Järgmiseks 
korraks pannakse kokku mitmed 
alatoimkonnad. Üks valdkondi on 
ülikooli teadus ja selle finantseeri
mine. Tulekul on haridusseaduse 
projekt. Paljud küsimused vajavad 
juriidilist läbitöötamist. Järgmisel 
kolmapäeval kl. 9 on arutusel kraa
dide süsteem ja palgad.

ТО nõukogus
29. d e t s e m b r i l

Ф ÜLIKOOLI MEDAL MIHHAIL BRONŠTEINILE 
Ш ASTMELINE ÕPETUS
9  JURI LOTMAN TA AKADEEMIKU KANDI

DAADIKS 
•  UUED ORGANISATSIOONID 
Ф ÜLIKOOLI EELARVEST

%  AUTASUSTAMISI. Juba am 
mu oli TÜ nõukogu otsusega päl
vinud ülikooli kõrgeima autasu — 
TÜ medali — akadeemik MIHHAIL 
BRONŠTEIN. Seda taheti üle a n 
da 1. septembri aktusel, kuid sits 
ei saanud au tasusta tu  kahjuks Tar
tus viibida. Rektori arvates oli ole
mas ka nüüd üks tore põhjus me
dali kätteandmiseks. Nimelt on 
prof. M. Bronštein uuest aastast  
ülikooli nõunik.

ф  Päevateemaks oli astmeline 
kõrgharidus ja  üliõpilaste stuudiu- 
mikeskne atesteerimine. Selletee
malise ettekande esitas õppeosa
konna juhata ja  MATI SALUNDL 
Astmelisest haridusest kõneldi pal
ju ka «Ülikooli tuleviku» konverent
sil. P raegu on paljudele selged se
nise õppesüsteemi puudused ning 
püütakse välja töötada (ka välis
maiste kõrgkoolide kogemusi arves
tades) vil jakamat ja  mõistlikumat 
õppekava. Kuna koosolekul otsust 
vastu ei võetud, ei hakka ma siin 
põhjalikumalt kavandatut tu tvus ta
ma. Küllap oleks otstarbekas, kui 
need osakonnad ja teaduskonnad, 
kus ehk plaanidest natuke kauge
male jõutud, oma uuendusi ka le
hes tutvustaksid. Näiteks tahab 
žurnalistikao^akond astmelise r Õpe
tamisega algust teha uuel õppeaas
tal. Kaheastmelise hariduse on nõus 
sisse viima füüsikud, keemikud, m a
jandusteadlased jmt. Üldiselt võiks
I astme omandamiseks kuluda 
4—5 aastat,  II asime puhul 1—2 
aas ta t  (teaduskonniti on see siiski 
väga erinev).  Viimane aste võiks 
lõppeda mõnel juhul ka akadeemi
lise kraadi kaitsmisega. I astme lä
biteinud saaksid TÜ diplomi, mil
lega omistataks erialale ja astmele 
vastav kutse. Koosolekul tekkis pal
ju küsimusi ja selge see, et ühelegi 
teaduskonnale ei saa keegi midagi 
peale suruda, teaduskonnad ise pea
vad leidma sobiva süsteemi. Üsna 
suuresti on aga uut moodi töö ta
kistuseks kogu vabariigi haridus
elu lahtised otsad, sealhulgas kut
sete ja  kraadide ning diplomite 
süsteemis. Kõik see aga ei tähen
da veel, et teaduskonnad ei peaks 
asjaga edasi tegelema. Rektor ü t
les küsimuse lõpetuseks, et Soomes 
reformiti haridust 10 aas ta t  ning 
et ka meil ei tasu kiirustada.

ф  VALIMISED. Prof. Harald 
Peep tegi ettepaneku esitada Eesti 
Teaduste^ Akadeemia akadeemiku 
kohale kandidaadiks prof. Juri Lot- 
man. Ühel häälel valitigi J. Lotman 
ETA akadeemiku kandidaadiks.

Ф  UUED ÜHENDUSED. Re
gistreeriti:

* Noorgeograafide Klubi,
* Akadeemiline Balti Saksa Kul

tuuri Selts,

* Juudi Üliõpilasselts «Leida»,

* arstiteaduskonna üliõpilassekt 
sioon «Arstid tuumasõja vastu».

*  Haldusprorektor VELLO PE E 
DIMAA tutvustas ülikooli eelarvet

Seni on ülikoolil puudunud üht
ne eelarve, see koosnes haridusku
lude, probleemlaborite, erivahendite 
ja lepinguliste tööde eelarvetest. 
Nüüd lisandub ka väikeettevõtetelt 
ja  kooperatiividelt saadava tulu 
jaotamine. Viimasel ajal on tekita 
nud probleeme majanduskulude kat
mine (side, valgustus, küte, re 
mont). Seni kaeti need kulud kõiki
dest eelarvetest. On vähenenud le
pinguliste tööde maht, pole suure
nenud riigieelarve vahendid selleks 
otstarbeks. Seega tuleb katta m a
janduskulud põhieelarve teiste ar 
tiklite arvelt. Haldusprorektori e t 
tepanek oli ühendada kõik eelarved 
ja jagada  need kulud kõikide vahel 
võrdselt. Koos majandusteadlastega 
arutatakse seda veel. Ülikoolil 
peaks olema õigus need artiklid ise 
ümber jaotada.

Plaani- ja  finantsosakonna juha
taja  OLEG ANDLA informeeris 
ülikoolile eraldatud summadest ja 
nende kasutamisest . 27. detsembril 
eraldati ülikoolile veel 1011600 
rubla. Mitmes valdkonnas on 1990. 
aastaks summasid rohkem: näiteks 
tunnitasu, õppe- ja  menetlusprakti
ka, teaduskomandeeringud, välis
sõidud, õppe- ja  teadustöö, palgad 
(administratiiv- ja  abi-õppeperso- 
nali palgatõusu ei ole selle hulka 
arvestatud),  majanduskulud, stipi- 
fond (väike tõus ei kata stipifondi 
veel täielikult ära). Vähem on era l
datud raha kapitaalremondiks (4%) 
ning seadmete ja inventari m uret
semiseks (29%). 1989. aasta eel
arve oli 13 017 700 rubla, 1990. a a s 
tal 13 600 000. Kuna seadmete ja 
inventari muretsemise summad v ä 
henesid, tuleb neid soetada teistel 
alustel. O. Andla palus seoses hul
gikaubandusele üleminekuga teha 
jaanuari lõpuks teaduskondade 
oma arvestused ühe või teise asja 
ostmiseks ning ettepanekud muude 
kulude jaoks.

Koosolekul oli juttu  ka ülikooli 
fondist. Täna avaldame selle teks
ti.

NBl VÄIKE PARANDUS eelmi 
ses ajalehes ilmunud TÜ nõukogu 
otsuse kohta. 7. punkti tuleb luge
da nii: 1. jaanuaris t 1990. a. üle
ülikooliliste kateedrite (see sõna 
puudus!) nõukogude esimehed v a 
lida analoogiliselt dekaanidega nõu
kogu laiendatud koosseisu poolt.

TD Fond Eestis
Möödunud aasta  lõpul asutati Canadas väliseesti teadlaste ja m a

jandusmeeste eestvõttel Tartu Ülikooli Fond, mille sihiks on meie ain
sa rahvusülikooli toetamine, kaasaegse tehnikaga eelkõige.

Viimastel kuudel on analoogilised initsiatiivid sagenenud ka kodu
maal. Paljud Eesti asutused, organisatsioonid ja üksikisikud on pöör
dunud Tartu Ülikooli juhtkonna poole ning palunud selgitada võima
lusi ülikooli toetamiseks. Seega on osutunud igati otstarbekaks luua 
TARTU ÜLIKOOLI FOND EESTIS, põhieesmärgiga abistada rahvus
ülikooli uuenemispüüdlusi. majanduslikult.  Toetussummasid kasutatak
se ülikooli ainelise baasi tugevdamiseks, välisõppejõudude kutsumiseks, 
õppeprotsessi mitmekesistamiseks, õppekirjanduse muretsemiseks, õppe
jõudude ja üliõpilaste saatmiseks teistesse kõrgkoolidesse ja teadus
asutustesse enesetäiendusele.

Fond moodustub vabatahtlikest annetustest nii firmadelt, o rgan isa t
sioonidelt kui ka üksikisikutelt. Annetus võib olla üldine või konkreet
se sihtsuunitlusega. Annetanud asutuste ja üksikisikute nimed leiavad 
ülikooli poolt avaliku tunnustuse ja äramärkimise.

Tartu Ülikoolis moodustatakse fondi toimkond, kelle ülesandeks on 
kõigi fondiga seotud probleemide lahendamine. Annetusi võib teha 
ülikooli arvele nr. 141043 Elamu-Sotsiaalpank Tartus.

Tartu Ülikooli Fondil Eestis (TÜFE) on initsiatiivgrupi kontakt- 
sikuks ülikooli haldusprorektor Vello Peedimaa, kelle käest saab a s ja 

kohast lisateavet (aadress: 202400 Tartu, Jakobi 4; tel. 3 10 31, 3 53 80).

TÜ nõukogu

HELGA KURM 70
Pedagoogika kateeder õnnitleb 

Eesti NSV teenelist õpetajat 
dots. Helga Kurmi, kes , „,
. . . o n  olnud üliõpilane Eesti Va

bariigi aegses ülikoolis,
. . .  on töötanud ülikoolis 45 aas- 

tat,
. . .  on uurinud tütarlaste sek

suaalkasvatus!, ja  juba siis, kui see 
teema veel sünnis polnud,

. . .  on loonud perekonnaõpetuse 
sisu ja metoodika alused,

. . . o n  kir jutanud hulga õppeva
hendeid, sealhulgas võrdleva peda
googika alalt,
’ . . -

ja  tähistas 11, jaanuaril oma 
70. sünnipäeva.

HEINO LAIDRE 60

Heino Laidre sündis 18. jaa n u a 
ril 1930 Haapsalus. P äras t  H aapsa
lu õpe ta ja te  Seminari (1948) ja 
TÜ kehakultuuriteaduskonna (1952) 
lõpetamist töötas ta Tartus mitmel

ametikohal organisatsioonilisel ja 
pedagoogilisel tööl.

A la te s  1969. aas tas t  tõotab ta ke
hakultuuriteaduskonnas õpetajana, 
1971. aastast  vanemõpetajana, 1982. 
aastast  dotsendina, 1987. aastast 
raskejõustiku ja veespordi kateedri 
juhatajana. Pedagoogikakandidaadi 
kraadi kaitses ta 1975. aastal,  on 
uurinud vastupidavuse a ren d am ise  
ja noorte valiku probleeme ujumi
ses.

Suubilar on edukalt töötanud ka 
ujumistreenerina, juhendades omal 
ajal vabariigi paremikku kuulunud  
R. Ütsi, T. Tuulingut, E. Hütti,
I. Kompust, A. A rro t j t .  Ta on Ees
ti ujumisföderatsiooni presiidiumi 
liige, üleliidulise kategooriaga 
ujumiskohtunik, Eesti Vetelpääste
ühingu auliige. Edukalt juhendab  
ta TÜ üliõpilaste ujumis- ja  vetel- 
päästealast tegevust,

õnnitleme!
Tartu Ülikool

T Ä N U
Rektori käskkirjas pälvisid tänu tänu keskküttekütjate JUHAN TOL-

ja õnnitluse 50. sünnipäeval dots. L1LE.
AADE LIIGANT ning 60. sünni
päeval dots. NIKOLAI SEVTŠUK TÜ aukirjaga autasustati  kaua- 
ja  lukksepp RALF TALBAK. aegse eduka töö eest 60. sünnipäe- 

Kauaaegse hea töö eest avaldati va puhul dots. VIRVE KASKE.

Eesti Muinsuskaitse 
Seltsi

JUHATUSE OTSUS 
JAAN TÕNISSONI Ö P P E R A H A  

ASUTAMISEST
Eesti Muinsuskaitse Seltsi juhatus otsustas Eesti Vabariigi Tartu 

Ülikooli 70. ja EMS-i 2. aastapäeva künnise! asutada Jaan  Tõnissoni 
opperaha.

Jaan Tõnissoni järeltulijad on annetanud Eesti Muinsuskaitse Selt
sile raha suguvõsa kuulsaima liikme nimelise õpperaha (100 rubla 
kuus) asutamiseks Tartu Ülikooli üliõpilasele. Selle saaja määrab 
EMSi juhatuse poolt moodustatud toimkond pooleks aastaks. Valik 
tehakse teatavaks jaanuari ja juuli viimasel nädalal.

Üliõpilane, kes nimetatud õpperaha pälvib, peab olema edukas aka
deemilistes õpingutes, peab järgima Jaan  Tõnissoni põhimõtteid ja 
ideaale ning olema andnud arvestatava panuse eestluse, Eesti oma
riikluse ja demokraatia arendamisse, levitades neid aateid üliõpilaste 
ja laiema avalikkuse seas. Ta peaks olema tuntud sõltumatu mõttelaa
di ja mõjusate avalike esinemiste poolest.

Jaan  Tõnissoni taolisi aatemehi vajab EESTI nüüd ja alati. 
Tallinnas, 23. novembril 1989.a.

Esmakordselt asub toimkond õpperahasaajat selgitama 30. jaanuaril. 
Et arupidajate arv on piiratud, ei pruugi kõiki sobilikke kandidaate 
korraga meelde tulla. Seepärast paluksime laiemat abi.

Ootame akadeemiliste intiimorganisatsioonide, teadusühenduste ja 
kõige laiema üliõpilaskonna ettepanekuid. Neis võiks sisalduda favo
riidi isiku tutvustus ja lühike selgitus, miks jus t  nimetatu sobiks kõige 
enam Jaan Tõnissoni õpperaha saajaks.
, Ettepanekud palume tuua hiljemalt 26. jaanuariks Ülikooli 15—2 

Tartu Muinsuskaitse Ühendusse m ärgusõnaga «Jaan Tõnissoni eppe- 
raha».

Jaan  Tõnissoni õpperaha toimkonna 
nimel TONIS LUKAS



AjQ-l uus esinaine
Eelmise aas ta  lõpupoole tolmu

nud ülikooli ametiühingukonverent- 
sil valiti uueks esimeheks URVE 
LIIN. Ta on sündinud 1952. aastat 
Rakvere rajooni Aavere külas. 1978. 
aastal lõpetas ta  õigusteaduskonna 
ja suunati tööle kõrgkoolilaborisse. 
Ametiühingutööd alustas U. Liin 
1979. aastal administratsiooni a/ü 
büroo esimehena. Seejärel oli ta  
ТО a/ü komitee liige 1983. aas ta 
ni; 1981. aas tas t  Haridus- Kõrg
koolide ja Teadusasutuste A/Ü 
Eesti Vabariikliku Komitee liikme
kandidaat, 1989. aas tas t  liige.

NLKP liige. Vallaline. Kasvatab 
poega ja tütart.

4. jaanuaril otsustati ülikooli 
töötajate a/ü komitee ja  büroode 
esimeeste laiendatud koosolekul, et 
ülikooli a/ü konverents jätkub veeb
ruaris. Ühtlasi võeti suund iseseis
va organisatsiooni loomisele.

Kõik takistused, millest oli ju ttu  
31. oktoobril aulas konverentsi esi
mesel istungil, on nüüd kadunud. 
A/ü seadus on vastu võetud ja 
jõustus 15. detsembril. 20. ja 21. 
detsembril peeti Eesti Ametiühingu
te erakorralise kongressi esimene 
pool, kus toetati sõltumatute ame

tiühingute Joomist. Vahepeal, 12. 
detsembril oli Tallinnas haridus-, 
kõrgkoolide ja  teadusasutuste töö
ta ja te  a/ü konverents, kus arutati 
Eesti Haridustöötajate Ametiühin
gu põhikirja ja Eesti Haridustööta
jate Ametiühingu Vabariikliku Lii
du programmi projekte ning o tsus
tati jä tkata  aasta  jooksul vanas 
vaimus.

Nende foorumite ettevalmistami
sel tegeles ülikoolis a/ü probleemi
dega aktiivselt suur hulk inimesi*. 
Arutelude tulemusena on jõutud 
arusaamisele, et ülikoolis on vaja 
oma tugevat ja tegusat ametiühin
gut. Enam ei saa loota Tallinna 
või Moskva peale. Ja  tegutsema tu 
leb hakata kohe. Ülikooli töötajate 
palga- ja töötingimused on halvad, 
mida näitas veel kord «Ülikooli tu 
leviku» konverents.

Seega on kahe viimase kuu jook
sul hakanud ilmet võtma ülikooli 
ametiühingu tegevuskava ja põhi

* Ainuüksi erakorralisest kong
ressist võttis osa seitse ülikooli 
esindajat — Jüri Põld, Ants Kull, 
Kersti Meiesaar, Hillar Padu, And
res Piirsoo, Otto Teller, Ülo Veld- 
re.

kiri, mis peaksid varsti jõudma ka 
a/ü liikmeteni. Väga oluline on a/ü 
raha kasutamise küsimus. Ka siin 
tuleb luua põhimõtteliselt uued a lu
sed.

Neljapäevasel koosolekul tehti 
Hillar Padule, Andres Piirsoole ja 
Otto Tellerile ülesandeks koos kon
verentsil valitud reformikomisjoni
ga lõpule viia tegevuskava ette
valmistamine rahvaaruteluks. Põhi
kirja projekti koostamine jäi Ants 
Kulli, Jüri Põllu ja Urve Liini ve
dada koos büroode esimeestega. 
Kolmandaks moodustati majandus- 
toimkond, kuhu kuuluvad Kersti 
Meiesaar, Inge Orgo ja Olev Raju. 
A/ü enda eelarve kõrval jäi toim
konna põhiülesandeks välja selgi
tada ülikooli töötajate palgaolukord 
jä  selle parandamise võimalused.

Koosolekul tuli teravalt esile ka 
puhkevõimaluste nappus. Niigi ka
sinad võimalused on aasta-aastait  
vähenenud. Olukorra parandamiseks 
oleks kõigepealt vaja leida väärt 
ideedega hea organisaator, kes võ
taks selle töölõigu väärilise tasu 
eest enda juhtida.

Ülikooli ametiühingu saatus on 
meie endi kätes ja oleneb üksnes 
aktiivsetest kaasalööjatest.

URVE LIIN

UNIVERSITAS TARTUENSIS
EÜS «Põhjala» 

elab Jälle

Palgad, palgad, palgad...
Lugupeetud TÜ õppejõud! Kõrg

kooli õppejõudude palku on NSV 
Liidus tänaseni hoitud ligikaudu 
1937. aasta tasemel. Samal ajal on 
paljude töötajaskonna kategooriate 
palgad tõusnud kuni 2000%. Kas
vanud on hinnad. Selle tulemusena 
on õppejõudude palgad lubamatult 
madalad, jäädes alla kvalifitseeri
mata töölise omadele. Inflatsiooni 
kasvutempo kiirenedes see vahe 
üha suureneb. Kuna TÜ palgatase 
ei taga tihti isegi elatusmiinimumi, 
on ülikool hakanud kaotama kaad
rit. Tekkiv kriis suureneb üha ja 
võib lähitulevikus viia rahvusüii- 
kooli katastroofini.

TÜ a/ü organisatsioon peab v a 
jalikuks tõsta vabariigi valitsuse 
ees teravalt üles küsimus õppejõu
dude palga tõstmisest ja  selle pi
devast korrigeerimisest, lähtudes 
keskmise palga tõusust Eestis.

Täna avaldatud projekt on esi
algne. Teie arvamusi ootame kuni
25. j a a n u a r i n i  kas ТО a/ü 
komitees või poliitökonoomia ka
teedris (dots. O. Raju). Nende alu
sel koostame lõpliku variandi, mil
lega (kui TÜ a/ü konverents selle 
heaks kiidab) pöördume MN poole. 
Koefitsient 1 =  keskmine tööstus
töötaja palk, mis viimastel andme
tel on 276,1 rbl. Seega võib iga 
inimene ise arvestada oma palga 
absoluutsuuruse.
. Projektist lähtudes tuleks õppe
jõu keskmine palk (arvestades TÜ 
õppejõudude struktuuri seisuga 
1- okt. 1989) 1,68 korda suurem 
tööstustöölise keskmisest palgast,  
mis vastab Soome omale (1,69), 
kuid on veidi väiksem kui Taanis, 
SLV-s või Jaapanis.

Õppejõudude palk kuuluks üm
berarvutamisele igal aastal,  võttes 
arvesse eelmise aasta palga tõusu

rahvamajanduses. See võimaldab 
kompenseerida stiihilist inflatsioo
ni (kui viimane ei tõuse jus t hüper
inflatsioonini). Vabariigi valitsuse 
poolt teostatav hindade tõstmine 
kuuluks täiendavale kompenseeri
misele.

Projektis on loobutud nn. palka
de kahvlist, mis praegu eksisteerib. 
Mis sellisest palkade diferentseeri
misest välja tuli, näitavad hästi 
eelmise aasta lõpus kehtestatud pal
gamäärad, kus lõviosa töötajaid 
sai keskmise. Uued, kõrgemad pal
gamäärad koos ilmselt tekkiva töö
puudusega võimaldavad (loodeta
vasti) tekitada konkurentsi ja see
ga süstemaatil iselt välja vahetada 
oma tööga halvasti toime tulevaid 
õppejõude.

Vaatamata palkade näiliselt kõr
gele tasemele viib see ettepanek te
gelikult paljude õppejõudude palga

vaid elatusmiinimumini, real juh tu 
del ei taga sedagi.

Ligikaudu sama skaala järgi tu 
leks tõsta ka teadurite palku, r a a 
matukogutöötajate omad peaksid 
kasvama vastavuses teadusosakon
na töötajate omadele.

Abiõppepersonali uute palkade 
väljatöötamisega tegeieb praegu 
(meie käsutuses olevatel andmetel) 
valitsus. Kui see reform venib võ 
pole küllaldane, tuleb astuda oma
poolseid samme.

Õppejõudude töö koormuseks on 
enamikus maades 4—6 auditoorse 
töö tundi nädalas (180—280 t. 
aastas) ,  mis on liigkaudu 3 korda 
väiksem TÜ õppejõudude omast. 
Ilmselt tuleb nõuda õppejõudude 
koormuse vähendamist ja kasvci 
ligilähedastki vastavusse viimist 
rahvusvaheliste normidega.

TÜ a/ü komitee

TEADUSLIK-PEDAGOOGILINE STAAŽ

kuni 5 a. 5-- 1 0  a. 10—15 a. üle 15 a.

1. Assistent — 10% 1 +  10% +  20%*
2. Assistent (k raad iga) —10% 1,25 +  10%* +  20%*
3. õpe ta ja — 10% 1,25 +  10% +  20%*
4. õp e ta ja  (kraadiga) - 1 0 % 1,5 + 1 0 % * +  20%*
5. Vanemõpetaja - 1 0 % 1,5 +  10% +  20%
6. Vanemõpetaja (kraadiga) - 1 0 % 2 +  10% +  20%
7 ; Dotsent (kraadita) *— 10% 2 +  10% +  20%
8. Dotsent (kraadiga) —10% 2,5 +  10% +  20%
9. Professor (mitte doktor) *—10% 2,75 +  10% +  20%

10. Professor (teaduste doktor) — 10% 3 +  10% +  20%
11. Kateedri juhataja, dotsent - 1 0 % 3 +  10% +  20%
12. Kateedri juhataja, professor — 10% 3,5 +  10% +  20%

M ä r k u s :  * märgitud lahtrid peaksid olema puhtteoreetilised, s.t. 
tegelikult ei tohiks selliseid isikuid üldse olla.

Sõnadelt praktikasse
Pidevalt võib ajakirjanduses, teie- 

ja raadiosaadetes, valimiskampaa
nias konkureerivate kandidaatide 
kõnedes ja rahvahulkade toetusele 
Pretendeerivate poli.tikute esinemis
tes leiüa mõisteid, nagu inim keskse  
ühiskonna kindlustam ine, hum aan
sus, hoolitsus, halastus, abivalm idus 
jne. Paraku jäävad need enamasti 
üldteoreetilisele tasandile, praktilisi 
lahendusi kohtame tunduvalt vä
hem.

Hiljuti aru tas ülikooli pensionä
ride ja vanurite hulgas tehtavat 
tööd TÜ töö- ja sõjaveteranide or
ganisatsiooni nõukogu. Seekordse 
aastase tegevuse kontosse võib kan
da rea õnnestunud ekskursioone, 
teatrikülastusi Viljandis ja Tallin
nas, kaks üleülikoolilist puhkeõh
tut, samuti mõningaid tagasihoid
likke toetusi ja preemiaid. Peeti ka 
nõu, mida võiks ette võtta puudust 
kannatavate pensionäride ja vanu- 
fite heaks. Üldist poolehoidu leidis 
•dee, et ülikoolis tegutseks heatege
vuslik organ või kontor, kuhu üli
kooli töötajad võiksid ära  anda veel 
kasutamiskõlblikke kantud rõivaid, 
jalatseid või muid esemeid. Sealt 
võiksid siis toetust vajavad ülikooli 
pensionärid ja ülikooli teenistusest

lahkunud vanurid neid tasuta 
saada.

Arutluse käigus kerkis ka küsi
mus, kas me oleme nii vaesed, et 
sellise kontori järele on vajadus. 
See «meie» pole aga kaugeltki ühe
selt mõistetav ega mõõdetav. V astu
kaaluks küsiti, kas me oleme siis 
nii rikkad, et võiksime pillavalt 
suhtuda materiaalsetesse väärtus
tesse, mis kätkevad endas hulgalis t 
tööd ning pole maksimaalselt ühis
konna huvides ära kasutatud. P ea
legi on paljudes maades, kus ela
tustase meie omast kõrgem, küsi
mused inimsõbralikust ja ratsio
naalsest ümberjaotamisest just v as
tavate vahendusorganisatsioonide 
kaudu lahendatud.

Vestlusest mõne õppejõuga sel
gus, et ühed viivad kauem seisnud 
ja .seetõ ttu  ka koidest puretud asju 
aeg-ajalt prügikasti, teised põleta
vad neid ahjus, kolmandad toime
tavad südame rahustuseks suvilas
se, kus viskavad aga pärast lihtsalt 
minema. Rohkesti oli küsitletute 
hulgas neid, kes kurtsid, et neil on 
esemeid, mis koormavad asjatult 
kappe, on tüliks, kuid niisama ära 
visata on ka kahju. Mõnevõrra ra t 
sionaalsemalt on toiminud ehk

need üksikud, kes on vahetanud 
kaltsu tualettpaberi vastu. Ka.tsu- 
dena olid nad aga ära andnud kül
laltki kasutam.skõiblikke rõivaid. 
Komisjonikaupluse abi ei ole kasu
tanud ükski küsitletuist. Tähendal
— heategevuseks on soodus pind 

Idee elluviimiseks on vaja üli
kooli administratsiooni abi vasta 
vate ruumide ja töötaja (te) leidmi
sel. Esialgne positiivne hoiak oi. 
olemas. Võib-olla leiab ülikool sel
lele lisaks ka võimaluse tasuda pi- 
siparanduse, keemilise puhastuse 
jm. eest ning anda esemete kohale
toomiseks auto.

Kui heategevuse, humaansuse ja 
halastuse ideed süvenevad ja u la
tuslikumalt teostuvad, laieneb tõe 
näoliselt ühiskondlik abi. Ilmselt or. 
vaja luua ka vastav ühiskondlik or
ganisatsioon.

Kuidas küsimus ülikoolis lahe 
neb, sellest püüame ajalehes teada 
anda. Seni aga loodame administ
ratsiooni ning mitmesuguste ühis
kondlike organisatsioonide hea 
soovlikku ja praktil ist toetust.

JOHANNES KALITS,
TÜ töö- ja sõjaveteranide 

nõukogu esimees

Tartu Ülikooli nõukogu on k in 
nitanud teiste üliõpilasorganisat
sioonide hulgas ka Eesti Üliõpilas
te Se ltsi «Põhjala» taasasutamise. 
Sellega on uuesti ellu ärganud üks 
Tartu vanem aid üliõpilasseltse. 
1884. aastal astus Peterburis kokku  
tosin sealseis kõrgkoolides Õppivaid 
tudengeid , et Venemaa suures pea
linnas säilitada rahvuslikku m eel
sust ja «teha tööd isamaa kasuks». 
See ühendus hakkas end nim etam a  
«Sõbrade salgake», m illest võrsuski 
€ Põhjala». Rida aastaid tu li sellel 
rühmal tegutseda illegaalselt erine
vate n im etustega n ing m itm ete re
gistreeritud organisatsioonide «tiiva 
all». Legaalseks sai selts pärast 
1905. aasta revoluisiooni ja  aas
tast 1913 eksisteeris juba E Ü S  
«Põhjala» nim e all.

M öödunud sajandil ja  käesoleva  
sajandi algul oli Tartu üliõpilasor
ganisatsiooni põhitüübiks korporat
sioon, m ille kom bestik ja  süm boo
lika võeti ka eesti rahvusest üli
õpilaste organisatsioonidesse üle. 
See on kehtiv ka vanim a eesti üli
õpilasseltsi Eesti Üliõpilaste Se ltsi 
kohta, m illest sajandi algul lõid 
lahku korporantlikku organisatsioo- 
nivormi pooldavad liikmed, moo
dustades korporatsioonid «Frater- 
nitas Estica» ja «Sakala».

Ka «Põhjalas» tekkis pärast 1905. 
aastat lõhenemine. Osa liikm eist 
pidas settsi sisekorda liiga vabaks 
ja asutas 1913. aastal korporat
sioon «Rotalia». Lahkus ka äärmi
ne pahempooine rühm liikmeid. Ent 
«Põhjala» liikm eskonna tuum ik jäi 
ustavaks dem okraatliku ühenduse 
printsiipidele, mida soodustas ka 
asjaolu, et Peterburi üliõpilaskon
nas puudusid korporatsioonide tra
ditsioonid. Peterburi perioodist vää
rib m ainim ist seltsi rahvuskultuu
riline töö Venemaa eesti asundus
tes.

E esti iseseisvuse algpäevil rajati 
1918. aastal «Põhjala» Tallinna  
osakond, 1920. aastal registreeriti 
selts Tartu ülikooli juuras. N ii Tar
tus kui ka Tallinnas arendas «Põh- 
jala» intensiivset tegevust, olles pi* 
devas kontaktis järjest kasvava v i
listlaskoguga. 1940. aastal oli E Ü S  
«Põhjalas» 156 liiget ja 209 vilist
last. Võeti osa Edustuse tööst, 
SE L L -i (Soom e-Eesti-Läti-Leedu  
üliõpilasliit)  tegevusest, sõlm iti 
sõprusleping H elsingi ülikooli Ete* 
läsuomalainene O sakunta 'ga tehti 
sporti, m uusikat, arutati maailma  
probleeme referaatkoosolekuil, peeti 
perekonnaõhtuid, suvepäevi jne. 
«Põhjala» lisas oma liikm ete üli
kooli võistlustööde auhinnale 100 
krooni ja  andis ka stipendiume.

1940. aasta suvel tuli ka EÜS  
«Põhjalal» tegevus lõpetada ja  sal
lis vaid illegaalne sõprusring, kes 
aeg-ajalt riskis m eenutada koos 
veedetud üliõpilaspäevi ja  asetada  
manalateele läinud sõprade kalm ule  
pärja.

Kodumaalt lahkus 1944. aastal 
põgenikena 127 EÜ S «Põhjala» v i
listlast ja  kaasvõitlejat, kes peat
selt asutasid Rootsis, Saksam aal ja  
hiljem  ka m ujal se ltsi koondisi, 
m is tänaseni in tensiivselt tegu tse
vad ja m uu hulgas eriti oma kir
jastustegevusega silm a paistavad.

Selle lühikese kirja tüki autor as
tus «Põhjalasse» 1934. aasta l / / /  
kursuse üliõpilasena. Se ltsi esimees 
oli tol ajal stud. jur. A. Vassit 
(V aigo). M eenutades tänutundes  
seltsis veedetud aastaid soovin, et 
taassündinud EÜ S «Põhjala» jälle  
kosuks ja kasvaks nii liikm ete ar
vult kui ka vaim suselt n ing . et ta  
järgiks seltsi sõrmusesse graveeri
tud deviisi «Non scholae sed vitae  
discimus». _________________ _

| KUNO K Õ R G E |
TÜ teaduskonnasisehaiguste  

kateedri professor

Uus korp
Ilmselt on nii mõnigi märganud 

taas ärganud üliõpilasorganisatsi
oonidega seonduvaid muutusi üli
koolielus. Välja on kujunemas or
ganiseerunud üliõpilastest koosnev 
eliit, rektori sõnutsi ülikooli uuen
damisele kaasa aitav ja akadeemi
list vaimsust taastav jõud. Tegel
dakse laulmise, tantsimise ja spor
diga. Õpitakse keeli. Erinevus rea- 
üliüpilastest seisneb «organiseeri
tuses». Täiesti spetsiifiline tegevus- 
liik on rebasekasvatus. Lugedes 
korp. «Rotalia» infolehekülge («UT» 
nr. 32, 1989), saame teada, et kui
gi õlut limpsitakse seal tõesti min
gi looduse poolt määratud seadus
pära järgi,  olevat vabameelsus siis
ki nii kaugele arenenud, et kolm 
korporanti õlut ei tarvitagi.  Samas 
kaheldakse tublisti Euroopa tuden
gite omapäratus ideaalis olla de
mokraat ja patsifist, k im u d a  rohe
lisse parteisse ja  riietuda ülivabalt. 
Selle asemel püüeldakse akadeemi
lisusele, mille all mõistetakse va
nade traditsioonide taastamist (ja 
millega praktikas kaasneb o rgan i
satsioonilistel põhjuste] akadeemili
sele puhkusele minejate arvu kasv).

Nagu võis lugeda «Üliõpilas
lehest» (14. nov. 1989), sõitub kor
poratsioonide elujõuliseks saamine 
sellest, kas nad suudavad tänastest 
lodevatest, 'sõnamurdlikest,  kombeid 
ja aateid mittetundvatest komsomo-
■ ikasvatusega lumipesus elumeestest 
kasvatada korporatsiooni põhimõte
tele, rahvusele ja isamaale ustavaid 
härrasmehi. Kes aga on need kas
vatajad? Kui paar vilistlast välja 
arvata, siis ikka needsamad lumi
pesus elumehed, kes nüüd varjavad 
end ülikonna ja varmalt pähesuru- 
tud värvimütsiga, lootes ajapikku 
vabaneda sellest enamlikust saas
tast, mis «Sakala» seeniori sõnutsi 
neile ja neisse on sadestatud.

Loomulikult on ülalmainitu näol 
tegu mõningase liialdusega, mida 
ei saa aga öelda kujuneva menta
liteedi kohta, mille järgi reaüiiõpi- 
lane on tühi koht, mctlemisvõimetu 
teotahtetu osake hallis massis. Sel
le seisukoha kehtetuse kinnituseks 
on korporatsiooni «Ilvensis» loomi
ne porikuu П. päeval 1989. 0~ga- 
nisatsiooni moodustasid ülicpilased, 
keda ei rahuldanud meie traditsioo
niliste korporatsioonide põhimõtte

line ühetaolisus, ülespuhutud as ja 
likkust, staažist lähtuv hierarhia ja  
isiksuse vaba a rengut piirav ümber- 
kasvatussüsteem.

Vastloodud korporatsioon püüab 
luua vastukaalu inimese tehnokrati- 
seerumisele ja  inimsuhete taandu
misele kaubaks (korporandid, ärge 
solvuge!). Nagu ikka korporatiiv
setes organisatsioonides, pole meie 
tegevus orienteeritud laiale üldsu
sele: taotleme heatujulise, euroopa
like suhtlemismalJide ja emotsio
naalse väärtusorientatsiooni kuju
nemist konvendisiseselt. Peame olu

liseks oma juurte tunnetamist ja  
rahvustraditäioonide osa meis enes
tes. Põhikirja kohaselt võime kor
raldada kursusi, seminare, piknikuid 
ja mitmeid seltskondlikke üritusi, 
milles pole olulist erinevust, võr
reldes teiste korporatsioonidega. 
Erinev on aga suhtumine ja vorm. 
Me ei kavatse matkida korporat
sioonide kuulsusrikkaid traditsioo
ne, mida me ei pea säili tamisväär- 
seiks, nagu spetsiaalselt väljatöö
tatud suitsule tule pakkumise reeg- 
listlik ja värvilindikese keerdude 
pealt õlle nõudmine. Korporatsioo
ni loomise mõte tekkis siiski enne
kõike soovist anda täiendav võima
lus eneseteostuseks ja arenguks, 
soovist ühendada üliõpilasi, kellele 
on kallis selline tulevikumudel, mis 
ei võtaks meie lastelt looduslikku 
keskkonda, merd, kuhu võiks kart
matult torgata  varba või kaks, 
inimlikke in im e s i . . .

Loeme loomulikuks, et iga eest
lane on oma maa ja rahva patrioot. 
Seega ei pea me vajalikuks seda 
täiendavalt fikseerida korporatsioo
ni eesmärkides, samuti ka õppetöö 
rõhutamist, mis oli iseloomulik pal
judele korporatsioonidele nende al
gusaastail ja mis ometi peaks ole
ma ni> endastmõistetav igale 1 üli- 

oilasele.
Käesolevat kirjutist tuleb käsi

tada eelkõige meie suhtumise väl
jendusena, mitte kriitikana korpo
ratsioonide aadressil. O rganisa t
sioon on siiski inimese jaoks, ja kui 
leidub asjahuvilisi, siis on ta en
nast ka õigustanud.

Korporatsioon «Ilvensis»



imena
.у, imerohi

imeloom
imemhike

Toimetaja VARJE SOOTAK

LflHIKE //ne i VJ V ABD
imearst

,■>«, л , .л  |  ^

Щхел HAl*UST£
O N

M
^ E C ^ v M i K j e  k

Esimese ja viimase lehekülje joonistused on MARGUS SANGLEPALT,

Uusi trükiseid
indoneesia pärasf Teist maailma

sõda. Opimetoodiline Juhend aja- 
ioo-osakonna üliõpilastele. Olaf 
Ktaassen. Tartu  1989, 200 eks., 
32 lk., 5 kop.

Virtuaalsüsteemi protseduuride- 
keeted. P rogram m e kõigile. A. Jae- 
ger, Ü Kaasik, E. Saks. Tartu 1989, 
300 eks., 96 lk., 15 kop.

Virtuaalsüsteem ühtsusseeria ar- 
vuteil. P rogramme kõigile. A, Jae- 
ger, Ü. Kaasik. Tartu  1989, 300 eks., 
104 Ш., 15 kop.

Arvutiõpetus IL J Kiho, Tartu 
Ш89, 600 eks., 104 lk., 20 kop,

Aiiaadresse Tartu Ülikoolile 1852 
—1982. Inge Kukk. Tartu 1989, 
1000 eks., 28 lk., rbl. I.

T artu  Ülikooli rektorid. 1919—
1989. Tartu 1989, 600 eks ,  16 lk., 
rbl. i.

Ученые записки ТУ. Выпуск 
169, Изучение и применение лек- 
тмнов. Том I. Общие вопросы. Хи
мия и биохимия лектинов. Труды 
но химии. Тарту 1989, 700 экз., 
2,12 с., 2 руб. 40 коп.

Ученые записки ТУ. Выпуск 
870, Изучение и применение лек- 
?ннов, Том, 2. Лектины в биологии 
и медицине. Труды по химии.
Тарту 1989, 700 экз., 240 с., 2 руб, 
70 коп,

Ученые записки ТУ. Выпуск 
Й62. Некоторые аспекты морфоге
неза в эксперименте и патологии. 
Труды по медицине, Тарту 1989,
299 экз,„ 196 с., 1 руб. 50 коп.

Ученые записки ТУ. Выпуск 
И60. Вопросы грамматики и лексн- 
щт финно-угорских языков. Fenno* 
ttägristica. Труды по финно-угрове- 
дению 15. Тарту 1989, 500 экз., 
204 с., 2 руб. 50 коп.

Eesti fennoügrlstikat ja  Tartu  
Ülikooli on tabanud suur kaotus:
24. detsembril suri Helsingis noor 
andekas lingvist,  soome-ugri keel
te kateedri dotsent Tiit Kukk, kes 
viimasel kahel õppeaastal oli Hel
singi Ülikooli eesti keele lektor.

Tiit Kukk sündis 17. märtsil 1959. 
aastal Pärnus. 1977, aastal lõpetas 
ta Pärnu 1 Keskkooli ja  astus  see
järel Tartu Ülikooli fi loloogiatea
duskonda eesti filoloogiat õppima. 
Loomulik keelehuvi viis ta soome- 
ugri keelte eriharusse, kus õppis 
suure kiindumusega soome, ungari 
ja  karjala keelt. Juba üliõpilasena 
süvenes ta lingvistikaprobleemides- 
se ja  sai auhindu võistlustööde 
e e s t  Ülikooli lõpetamise järel sai 
temast soome-ugri keelte kateedri 
statsionaarne aspirant.  Uurimis
alaks kujunes karjala keel. Algasid 
igasuvised uurimisreisid karjalaste 
aladele koos üliõpilastega. Kogu
tud ainestiku põhjal vaimisid kir
jutised juhendajal endal n ing kur
suse- ja  diplomitööd üliõpilastel. 
Aspirantuuri ajal a lgas ka Tjjt Ku
ke õppejõutegevus, sest kateeder v a 
jas  hädasti noort täiendust. Üles
andeid tuli pidevali juurde, lisaks 
esialgsele soome keele õpetamisele 
ja keelepraktika Juhendamisele 
loengud sissejuhatusest keeletea
dusse, karjala keele erikursus, eri
seminar metoodikast, pedagoogilise

Rahvusteaduste ra ja jad  Tartu  
Ülikoolis. Tartu  1989, 600 eks.,
24 Ik„ rbl. 1.

Fakt, sõna, pilt XII. Tartu  1989, 
500 eks., 120 lk., rbl. 1 40,

Tartu Ülikooli kroonika 1985.
Tartu  1989, 500 eks,, 188 lk., rbl. 
2.10.

TIIT KUKK

praktika juhendamine, tegevus in
terlingvistika alal, üliõpilaste keele- 
ringi juhendamine.

11. mail 1987. aastal kaitses Tiit 
Kukk edukalt kandidaadiväitekir ja 
«Määrsõnamoodustus karjala kee
les». Selleks ajaks oli ta tunnusta
tud karjala keele spetsialist nii 
meil kui Soomes, öppe- ja  teadus
töö kõrval täitis ta  mitmeid üles
andeid ülikoolis ja ka väljaspool, 
ikka olid need seotud teaduse või 
õpetamisega. Ta on esinenud kon-

Hulgikaubandus. Heino Lindre, 
Aino Siimon, Kuina Türk, Tartu
1989, 500 eks., 48 lk ,  10 kop.

Mikroprotsessorite praktikum I. 
KIT 8080. M. Fischer, T. Vajakas.
Tartu 1989, 500 eks., 52 lk., 10 kop.

Eesti keele tekste ja  harjutusi

verentsidel Ungaris , Soomes ja 
Tartus, paljudel Emakeele Seltsi 
keelepäevadel, noorteadlaste  kokku
tulekutel. Soome-ugri keelte ka
teedrile muutus Tiit Kukk asenda
matuks kolleegiks. Kateedri liik
med ja üliõpilased hindasid tema 
töökust, andekust, nõudlikkust* täp
sust ja  korrektsust.

Tiit Kukk suutis oma lühikese elu 
jooksul korda saa ta  palju. Palju 
oli tal kavatsusel tulevikuks. Hel
singis töötades jä tkas ta karjala 
keele uurimist, seal jõudis temalt 
ilmuda karjala tekstikogumik. Hel
singi Ülikoolis luges ta karjala 
keele erikursust, pidas karjala-aine- 
lisi ettekandeid Soome-Ugri Selt
sis, Tuglase Seltsis, Helsingi ja 
Jyväskylä ülikoolis. Karjala keele
ga tegeldes lootis ta  kasu tuua ka 
karjala hõimurahvale, tõsta selle 
iseteadvust, aidata karjalasi nende 
rahvuslikus ahistuses. See oli tema 
teadusliku tegevuse üks põhisihte

Tiit Kukk oli väga aus ja s i rg 
jooneline inimene, kellele oli võõ
ras olupoliitiline mugandumine. 
Iseseisvuv Eesti vajaks just selli
seid inimesi.

Mälestus noorelt lahkunud heast 
kolleegist püsib meie kõikide süda
metes.

Soome-ugri keelte 
kateeder

vene üliõpilastele IL 2. vihik. 5 
trükk. Tartu  1989, 500 eks., 84 lk., 
15 kop.

Eesti keele tekste ja  harjutusi 
vene üliõpilastele II. L vihik, 5. 
trükk. Tartu 1989, 500 eks., 76 lk ,  
15 kop.

VENIA LEGENDI

18. jaanuaril  kl. 9 toimub akad. 
A. Vaga nim. auditooriumis Lai 40 
botaanika ja ökoloogia kateedri 
dotsendi kt. Alar LäSnelalu venia 
legendi loeng «Puude aastarõngad 
keskkonnateabe allikana»,

18. jaanuaril  kl. 10 toimub samas 
sama kateedri dotsendi kt. Martin 
Zobeli venia legendi loeng «Tai
mekooslus on kirjeldatud — mis 
saab edasi?».

Geofüüsika kateedri dotsendi kt. 
Hanno Ohvrili venia legendi loeng 
teemal «Aktinomeetrilised mõõt' 
mised optikaekspeditsioonidel* toi* 
mub neljapäeval, 18. jaanuaril  ke4l
16.15 TÜ füüsikahoone aud. 015-

l TÜ KLUBIS

Reedel, 12. jaanuaril  kl. 20 ans. 
«BLJUSTAMENT» ja  «GOOP 
MORNING BLUES» (Rootsi).

13., 19. ja  20. jaanuaril  kl. 21 
SESSILÖDVESTUSD1SKOD video- 
teegis.
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Ka ülikoolis. Sõjanduskateedri 
õppeosakonna ülem polkovnik Juri 
Kaškin on m uutnud taktikat, et lõp
pude lõpuks 12 kuud kestnud tõõtu  
seisundist välja saada. N im elt ei

m itte enam ülikooli juhtkonda, vaid  
iga dekaani eraldi. Sam as nõuab 
ta tunniplaanis sõjalise päeva taas
tam ist. Põhiargum ent tem a suus on: 
teie teaduskond on ainus, kes sõ-

veena ta sõjandusõppe kasulikkuses j and ust eirab.

M illised dekaanid tem a õnge läi
nud on, selgub uue sem estri tunn i
plaanide lähemal silm itsem isel 
(alates 20. jaanuarist),

VIKTOR N1NÄ

*UT» järgmine number Ilmub 
reedel, 26. jaanuaril .
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ÜLIKOOLI AJALEHT

2 (1587) REEDE, 26. JAANUAR 1990 ILMUB 22. NOVEMBRIST 1948 HIND 2 KOP.

MÄELT

i l  VABADUSSÕJAS EESTI 
ÜLIÕPILASTE SELTSI LANGE
NUD LIIKMETE MÄLESTUS
TAHVEL LEITUD JA RESTAU
REERITUD! TÜ AJALOO MUU
SEUM AVASTAS SELLE PEA
HOONEL 1982. AASTAL ASEN
DATUD EESTI- JA VENEKEEL
SE NIMETAHVLI TAGA.

•  REKTORIT, Õ PPEPR O REK 
TORIT JA PARTEIKOMITEE 
SEKRETÄRI EI OLE MAJAS 25. 
VöI 26. JAANUARINI. DELEGAT
SIOON k o o s s e i s u s  j ü r i  k ä r 
n e r , HEINO S1IGUR JA PAUL  
KENKMANN SÕITIS LUNDI 
ÜLIKOOLI TÄPSUSTAMA KOOS
TÖÖLEPINGU TINGIMUSI.

Ш FILOLOOGIATEADUSKON
NAS JÄI DEKAAN VALIMATA.
h e i n o  l i i v  v õ t t i s  o m a  k a n 
d i d a t u u r i  TAGASI, MADIS 
SALUVEERIL JÄI VAJALIKKE
^ ä ä l i  p u u d u .

•  Lü n e b u r g i  ü l i k o o l i  l ä 
h e b  MAIS ÕPPIMA 10 SAKSA 
EILOLOOGIA ÜLIÕPILAST.

•  KA KÕRGKOOLIDE AUTO
NOOMIA JA IME AJASTUL TOI
BUB KÄÄRIKUL TRADITSIOO
NILINE DEKAANIDE SEMINAR- 
NÖUPIDAMINE. ALGAB SEE TÄ- 
NA KELL 10 (ALTERNATIIVHA- 
RiDUSEST HARIDUSSEADUSE
NI; TÕÖ SEKTSIOONIDES JA 
Nä g u  IKKA SPORTLIK TEGE- 
VUS).

©  KOLMAPÄEVAL OLI PAR
TEIKOMITEES TEADA JÄRG
U S T :  MAKSUDE ÜLEKANDMI
NE ON PEATANUD FILOLOO
GIATEADUSKONNA PARTEIOR
GANISATSIOON, TEGEVUSE JA 
J a k s u d e  ÜLEKANDMISE MA- 
№MAATIKUD, KUULDAVASTI 
JJA JURISTID JA AJALOOLASED. 
KEHAKULTUURLASED OTSUS- 
TASID MAKSTA VAID ÜHE  
PROTSENDI SISSETULEKUST, 
^EDASAMA OTSUSTAS KA AD
MINISTRATSIOON.

5. VEEBRUARIL KL. 14 TULEB 
£ °K K U  ÜLIKOOLI PARTEI- 
^°N V E R EN T S. TEEMAKS «ЕКР 

SA ÜLIKOOLIS JA EESTIS».
•  HURRAA, SESS ON LÄBI! 

ELAGU SESS!
•  UUE STIPENDIUM I KOHTA 

OLE ÜLIKOOLI SAABUNUD
VEEL ÜHTKI DOKUMENTI.

Kui kaua see kõik veel kestab?

MÄELT

Sõjalist õpetust arutati meie rek
toraadis viimati 12. detsembril õp
peprorektor prof. Heino Siiguri 
eestvõttel. Ka sel nõupidamisel ei 
olnud tulemusi, sest ei arvestatud 
tegelikkusega. Sunniviisiline vaba
tahtlikkus kui lähiminevikku hästi 
ilmestanud paljude asjade korralda
mise alus, ei tegutse enam. Sõjalise 
kateedri juhtkond lähtub oma süs
teemi (loe: NA) jäikreglementeeri- 
tusest ja püüab seda sobitada üha 
enam akadeemiliseks kujunema 
hakkavasse ülikooli õppeprotsessi. 
Vaatamata õppeosakonna poolt ke
vadsemestri tunniplaanide koosta
misel võetud seisukohast sõjalist 
õpetust mitte planeerida asus sõ
jalise kateeder kontaktis teaduskon
dadega (loe: igaühte eraldi töödel - 
des) planeerima sõjalist õppetööd 
kevadsemestriks ühele nädalapäe
vale või siis tsüklina.

Milliseid nimekirju kutsealustest 
me ka ei koostaks, on selge see, et 
neid meesüliõpilasi, kes praegu II 
kursusel hakkaksid tõesti käima sõ
jalises, ei ole kuigi palju üle poo
lesaja. Neid, kes pole armees tee
ninud, kuid on põhimõtteliselt nõus 
läbima armeeteenistuse stuudiumi 
vältel, on loomulikult rohkem. Võib
olla ma ei eksi, kui märgin: 80— 
90% kõigist kutsealustest. Siinko
hal ongi tarvis rõhutada põhimõt
telisi nõusolekut, mis kuidagi ei

Praeguse murrangulise a jajärgu 
tegevuses ja  arutlustes on jäänud 
üsna tähelepanuta ü h i s e l  а - 
m u d. Vaid vahetevahel kostavad 
appihüüded ühiselamukohtade v ä 
hesusest. Aastate jooksul ühisela
mu probleemistikku jälgides on või
malik teha järeldusi ühiselamu ja 
tema elu olemusest.

Kõige olulisem järeldus on sel
line: ühiselamuid ja kohti nendes 
on ülikoolil hulga rohkem, kui üli
kooli terveks ja normaalseks funkt
sioneerimiseks üldse vaja läheks, 
isegi paar korda rohkem. Ühisela
mud praegusel kujul on üks ühis
konnaelu väärnähtusi nagu laste
sõimed, sundkollektiviseerimine, 
tsentraliseeritud ja reglementeeritud 
vaimuelu jpm. Üliõpilasühiselamus 
kulmineerub inimeste karjaviisilise 
pidamise praktika, mille esimene a s 
te on lastesõim. Selline inimeste 
pidamise viis on märkamatult m uu
tunud omaseks väga paljudele, kes 
seda aktsepteerivad ja  uusi suur- 
laudakohti aina juurde nõuavad. 
Kummaline, et Tartu kui vana üli
koolilinna otstarbekad traditsioonid 
nii lootusetult unustusse on vaju
nud. Kunagi elasid üliõpilased ju 
üürnikena linnaelanike kodudes. Mis 
saab olla veel loomulikum väikese 
ülikoolilinna tingimustest

Noore põlvkonna karjaviisiline pi
damine (ka kasvatamine) juhib 
lapsi ja noorukeid järk-järgult ühest 
aedikust teise, üliõpilasnoori lõ
puks kõrgkooli ühiselamusse. Isik
susele nii olulise üksiolemise jaoks 
jääb väga .harva kohta, ruumi ja 
aega.. Kõige loomulikum nišš sel
leks on kodu, kuid kui vähe jääb 
aga tema jaoks aega! Ja ega kodus 
olla suurt osatagi.  Nii vaimse kui 
füüsilise täisküpsuseni oh noored 
lõviosa oma a jas t hulgana sam a
ealiste hulgas. Paraku on niisugu
sel olemise viisil küllalt palju ja 
olulisi negatiivseid tagajärgi.  J ä r g 
nevalt väike valik nendest.

tähenda selle teenistuse algust 12. 
veebruaril 1990.

On vaid üks väljapääs: sulgeda 
sõjalise kateeder kui allüksus, kus 
puudub õppetöö üliõpilastega ja 
kus kateedri säilitamiseks vajalikus 
mahus pole seda võimalik tagada 
ka edaspidi, vähemalt mitte 1990. 
a a s ta l

Et ENSV Ülemnõukogu võttis 
läinud aasta  detsembris vastu sõ
jalist ettevalmistust puudutava o t
suse, siis loomulikult tegeldakse 
selle küsimusega meil kõige kõrge
mal tasemel ka edaspidi. Nii toi
muski 19. jaanuaril Ülemnõukogu 
Presiidiumi esimehe asetäitja  Maia 
Leoski eestvõtmisel arutelu kõrg
koolide sõjalisest õpetusest.

Sellest võtsid osa haridusminis
ter Rein Loik, TTÜ (Mati Graf), 
TPedI (Lembit Türnpuu) ja TÜ 
(Mati Salundi) esindajad, polkov
nik Viktor Nossov TÜ-st ja iiliõpi- 
lasesindajana TTÜ-st Sulev Ala
jõe.

Kõrgkoolid andsid lühiülevaate 
hetkeseisust, üliõpilaste suhtumi
sest ning lisasid omapoolsed ette
panekud. Ühine seisukoht oli, et 
sõjaline õpetus tuleb kõrgkoolidest 
välja viia ja võimaldada üliõpilas
tel täita sõjaväekohustus Eestis kas 
tsüklitena stuudlumiaja jooksul

või pärast diplomi saamist 3—4 
kuu jooksul. Taas rõhutasime õppe
keskuse vajalikkust ja otstarbekust.  
Kuhu, kelle alluvusse, kas ka filiaal 
Tartusse? Praegu saavad küll kõik 
aru selle loomise vajalikkusest, kuid 
praktilist sammu pole astunud üks
ki asjasse puutuv ametkond ega 
ka kõrgkoolid ise, sh. Tartu  Üli
kool.

Polkovnik V. Nossov kui ainuke 
armee esindaja esitas rea juba tun 
tud vastuväiteid nii keskuse ideele 
kui diplomijärgsele armeeteenistu
sele üldse. Kriitiline ja vähekonst- 
ruktiivne esinemine ei leidnud toe
tust. Laskudes detailidesse püüdis 
V. Nossov veenda kohalolijaid 
keskuse idee viljatuses: Tallinnas 
asuv vabariiklik õppekeskus ei suu t
vat kõiki vastu võtta, kõrgema sõ
jakooli baasil tegutsemine ei ole
vat võimalik jne.

Nõupidamise esimese poole võttis 
kokku minister R. Loik järgmiselt:

* sõjaline õppetöö tuleb kõrg
koolidest täielikult välja viia,

* üliõpilastele anda valimisvõi- 
malus kas teenida üks aasta pärast 
kõrgkooli sõdurina või omandada 
ohvitserikutse selleks mõeldud õp
pekeskuses, mida on võimalik luua 
kas TTÜ või kõrgema sõjakooli 
baasil Tallinnas (selle otsustab 
NSVL Kaitseministeerium). H ari
dusministeerium ei pea kõrgkooli

öhesf aedikust teise
Torkab silma suures osas veel 

teadvustamata põlvkondade eral
dumine. Vanemate põlvkondade ko
gemus ja noore ta rm ukus ei ole 
tasakaalus, kumbki jõud tegutseb 
omaette, tulemused on aga palju 
nigelamad, kui potentsiaal seda 
oodata lubab. Ka eakamate inimes
te hooldamatus ja  üksindus kuulub 
sellesse nähtuste ritta. Kui Tartu- 
taolises linnas üliõpilased suuremas

osas «erakates» elaksid, oleksid noo
red kokkupuutes loomuliku elamis
viisiga, eri põlvkondadega, s.t. elu
ga, mida neil nagunii edaspidi ela
da tuleb. Mu tädi, kellel on sageli 
tervisehäireid, võtab meelsasti üüri
le ars titeaduskonna üliõpilasi ja  
rahule on jäänud mõlemad pooled.

Pidev sunnitud karjas viibimine 
on inimestes tugevasti redutseeri
nud nii loomulikku, inimese kõlbe-

autonoomia tõttu otstarbekaks selle
alase tegevuse koordineerimist ega 
endale allutamist.

23.—24. jaanuaril toimub Mosk
vas nõupidamine, kus osalevad sõ- 
javäeringkondade esindajad ja nen
de territooriumil paiknevate kõrg
koolide sõjalise kateedrite esinda
jad. Meiepoolse esindajana lubas 
polkovnik I. Nossov edastada j ä r g 
mist:

* eraldada kõrgkoolidest sõjaline 
õpetus;

* anda üliõpilastele valikuvaba
dus, kas läbida sõjaline õppetöö 
stuudiumi ajal või päras t  diplomi 
saamist;

* luua õppekeskus Tallinnas ja 
selle filiaal Tartus;

* keskuse tööd koordineerigu 
Kaitseministeerium, kõrgem sõja
kool Eestis ja Haridusministeerium.

Kokkuvõtteks arvas M. Leosk, et 
kohtumisest oli kasu. Osa problee
me on üldised, rektorite poolt ette
valmistatud kirja projekt. Balti sõ
javäeringkonna ülemale vajab veel 
konkretiseerimist. Eesti NSV Ülem
nõukogu delegatsioon kohtuvat 
NSVL kaitseministriga paari näda 
la pärast.  Tegemist on siiski ülelii
dulise probleemiga.

MATI SALUNDI

lise olemuse jaoks nii vajalikku 
häbitunnet oma intiimsemates toi
mingutes. Ei tulevase mehe ega 
naise jaoks ole eriti soodus, kui ta 
peaaegu kõiki oma välise vormi loo
miseks vajalikke toiminguid peab 
aastate  kaupa avaldama hulgale 
ümberolijaile.

(Järg  2. lk.)

MARGUS SANGLEPA joonistus
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VALVE
SAARMA!
Nii lihtne, aga ka keeruline sa 

mas. See olete Teie.

Lihtne oma seesmises ja välises 
haruldases harmoonias. Keeruline, 
sest tundub uskumatu, mida üks 
inimene eneses ühendada suudab 
ja võib. Ka abikaasa, ema, v an a 
emana. Juba nende sõnade taga pei
tuvale mõeldes piisaks, et Teid 
ülistada.

Kes suudaks aga kokku arvata 
Teie poolt terveks ravitud haigeid. 
Olete üks väheseid arste, kes sise- 
meditsiinis, selle arstiteaduse alu
ses, end kodus tunneb. Teie jaoks 
ei ole eri elundite, organile ha igu
si, vaid on haige inimene, kes abi 
vajab. Ja nii olete ikka õpetanud 
(juba alates 1944. aastast) oma 
üliõpilasi ning noori kolleege. La
hutamatu on õppejõuamet arsti- 
tööst. Teie inimlikkus, suurepärane 
arstlik intuitsioon ja  tarkus, võrra
tu oskus oma teadmisi ja kogemu
si teistega jagada  on teinud teist 
üliõpilaste ja  kolleegide lemmiku.

Teadustöö, mille vaheetappideks 
olid 1956. aastal kaitstud kandidaa- 
didissertatsioon ja 1971. aasta! lõ
petatud doktoritöö, on kasvanud

sisemeditsiini süva probleemidest. 
112 publikatsiooni, üks m onograa
fia, esinemised 28 välismaa konve
rentsil ja kongressil — need arvud 
kõnelevad ise.

Aususe, töökuse, otsimishimu, 
teadasaamisjanu, analüüsimistahte 
ja  -oskuse, kõik selle teadustööks 
nii vajaliku, on Teilt kaasa saanud 
paljud aspirandid ja üliõpilastea- 
durid. Läheks pikale üles lugeda 
organisatoorseid ameteid, milles 
Teie õppejõu-, teadlase- ja arstiko- 
gemused vajalikud on olnud.

Kuidas küll on võimalik olnud 
kõike eelmainitut ühendada?

Teie puhul tundub see nii loomu
likuna, justkui teisiti polekski või
malik. Kõike seob arm astus elu 
vastu, usk inimesesse, tundlikkus 
tõe suhtes. Te olete ikka elanud 
täit elu, kauplemata, nurisemata. 
Teie rikkus on piiritu andmine.

Oleme õnnelikud ja tänulikud 
võimaluse eest Teiega koos tööta
da, elada. Aitäh!

Teie kolleegid 
ülikooli arstiteaduskonna

hospitaalsisehaiguste kateedrist

LEMBIT 
KIVISTIK

60

26. jaanuari! täitub matemaatili
se statistika kateedri dotsendi! 
Lembit Kivistikul 60. eluaasta, kuid 
ühtlasi tasub meenutada, et ta on
30 aas ta t  töötanud TÜ korralise 
õppejõuna.

Jälgides L. Kivistiku ametlike 
töökohtade dünaamikat,  võib näha 
matemaatikateaduskonna arengu 
ajalugu. Töö algas ühes TÜ m ate
maatika-loodustead uskon na kolmest 
matcmaatikakateedrist,  nimelt geo
meetria kateedris, mille juurde oli 
just äsja loodud Nõukogude Liidu 
esimene ülikooli arvutuskeskus.

Järgnesid Eesti matemaatika kii
re arengu aastad. Loodi uus eriala 
arvutusmatemaatika ja Lembit Ki
vistik jä tkas oma tegevust seda 
eriala kandvas kateedris.

1967. aastal loodi matemaatika
teaduskond ja varsti eraldus arvu
tusmatemaatika kateedrist m ate
maatilise statistika ja p rogram 
meerimise kateeder (1969). Aastast 
1974 asus Lembit Kivistik seda ka
teedrit juhatama. Oma juhatamis- 
perioodi lõpu! tegi ta ettepaneku 
jaotada kateeder kaheks. Nii tekkis 
kateeder, milles juubilar praegu 
töötab.

Lembit Kivistiku loengutemaati- 
ka ei tulene vahetult kateedrist, kus 
ta töötab. Ta on lugenud aineid, 
mida vähesed peale tema on luge
nud — arvuteooriat, variatsioon- 
arvutust, operatsioonianalüüsi,  ja 
on seda alati teinud väga hästi. Ka

tema kirjutatud õpik «Operatsiooni
analüüs» (Tallinn 1982, kaasautor
O. Kaasik) ja õppevahendid on 
täpsed, korrektsed ja hästi loeta
vad.

Lembit Kivistiku elu oluliseks 
osaks on teaduslik töö. Peale väi
tekirja kaitsmist 1961. aastal ope- 
raatorvõrrandite ligikaudsest la
hendamisest möödus mõneaastane 
ots ingule periood ja alates 1960- 
ndale aastate teisest poolest ilmub 
LK-H igal aastal 1—2 artiklit m a
temaatilise (lineaarse, mittelineaar
se, täisarvulise) planeerimise vald
konnast. Teoreetilisi lahendusi 
täiendavad arvutusalgoritmid ja 
näited personaalarvutil.

Lembit Kivistiku pilt oleks ühe
külgne, kui me ei räägiks tema 
tundlikust närvist ühiskonnaelu 
probleemide suhtes, põhimõttekind
lusest ja  julgusest oma seisukohta
de kaitsmisel ja avaldamisel hooli
mata sellestki, kui kõik ametlikud 
tuuled vastu puhuvad.

Praegu, kui me kõik oleme tead
likud Eesti rahvuse ohustatusest ja 
vajadusest võtta kasutusele tõhu
said meetmeid tema kaitseks, on 
kasulik meenutada L. Kivistiku sel
lesuunalist artiklit «Edasis» pea
aegu kaks aastat tagasi.

Lembit, Sulle soovivad edasiseks- 
ki head tervist, jõudu ja mõtte
erksust Sinu lähimad kolleegid 
matemaatilise statistika kateedrist.

#  ÜLIKOOLI TULEVIK #

Peatolm- 
konnas

17.
Jaanuaril

Rektori eesistumisel oli arutusel:
1. Palkade tõstmise korraldus. 

Olev Raju analüüs näitas, et üli
kooli töötajate palku on vaja kesk
miselt kahekordistada. Oleg Andla 
täpsustas: sel juhul on vaja palga
fondi juurde 5 miljoni rubla u la tu
ses. Kauaks see asja parandab?

2. Haridusseaduse projekt, mille 
koostamisest andis ülevaate Inge 
Orgo. Ta arvas, et haridusseadust 
tuleb eelkõige vaadelda raam seadu
sena, põhiline otsustada kohapeal. 
Projekt ilmub loodetavasti vaba
riiklikes ajalehtedes. Kõrgkoolide 
osa käsitlev V peatükk (§ 34—40) 
tagab igal juhul nende autonoomia 
ning äsja taasloodud 1 laridusminis 
teerium ei asu ülikoole ja instituute 
«hooldama».

3. Akadeemiliste kutsete ja  k raa
dide süsteem hakkab samuti koon
duma projektiks Heino Türnpu ja 
teaduskondade koostöö tulemusena. 
Koostööd peab jätkama veel Tead
laste Liiduga ning teiste asjaosa
liste instantsidega. Teaduskraiade 
tuleb käsitleda kui astmelise kõrg
hariduse etappe.

Arvestades ülikooli teadiaskaad- 
ri olukorda, peab võimalikult kii
resti ellu viima süsteemi, mis oleks 
vaba senisest ülebürokratiseeritu- 
sest ja  tagaks andekate noorte 
pealekasvu ega peletaks neid eema
le.

Otstarbekaks nefti -iingi vaba
riigisisest koordineeritult . Projekti 
arutatakse 14. veebruaril.

4. Täpsustati võimalike toimkon
dade koosseise. Peakomisjonil on 
palve kõigile ülikooli töötajaile nõu 
ja jõuga liituda toimkondade töö 
ga. Peakomisjon käsitleb oma te
gevust keskse koordineerijana ega 
arva, et kõik arutatu  ja väljapaku
tu on lõplik.

Rohkem initsiatiivi, kui loosun
gite keelt meelde tuletada.

MATI SALUNDI

24. 
jaanuaril

jätkati palkade arutamist. Eesti 
NSV Ministri te Nõukogu esimehe
le Indrek Toomele otsustati saata 
kiri koos palgamäärade projektiga 
kõrgkoolitöötajate palkade suuren
damiseks (vt. ka 12. jaanuari leh
te — «Palgad, p a lg a d . . .» ) .  See on 
tegelikult kõigi Eesti kõrgkoolirek- 
torite kollektiivne pöördumine.

Kuidas ülikool jagab rahasid, kui 
palju läheb üks üliõpilane maksma? 
Selles arutelus oli palju huvitavaid 
tahke. Et aga koosolekud toimuvad 
kolmapäeva hommikuti, siis jõuab 
need lood valmis teha alles jä rgm is
se lehte. Kannatust 9. veebruarini!

Jätkus ka arupidamine kutsete ja 
kraadide üle. Ülevabariigiliselt te
geleb selle probleemiga Ülo Voog
laid, kellel on kontakt kõigi kõrg
koolidega. Sidet peab Heino Türn
pu. Esialgu jõuti koosolekul seisu
kohale, et ülikoolis võiks õppejõu
dudel olla k o l m  a m e t i n i m e 
t u s t :  assistent (assistent ja  va
nemassistent), dotsent ja  profes
sor. K u t s e t e k s  jääksid dot
sent ja professor. Ametisse valiks 
inimese teaduskond, kutse kinni
taks suur nõukogu. Kas ci peaks 
õppejõule (n. professorile) andma 
ka sotsiaalse garantii , et teda enam 
tulevikus ümber ei valita? On sel
lel kohal kuni pensionini. Või käi
tub ta oma südametunnistuse järgi 
ja vabastab ise koha noorematele? 
Näete, probleeme kui palju. Arute
lud jätkuvad, igaühe arvamus on 
teretulnud.

VARJE SOOTAK

Tähelepanu!
Teadusosakonna nõukogu võttis oma 4. jaanuari koosolekul 

•vastu otsuse moodustada järgmised fondid.

TARTU ÜLIKOOL! TEADUSFOND

1. Teadusfond moodustatakse uute lundamentaaluuringute ja 
otsinguliste uuringute finantseerimiseks, kasutada selleks:

a )  lepinguliste tööde kasumist fundamentaaluuringutele ette 
nähtud summat,

b) ülikooli teadussuunitlusega väikeettevõtetelt ja kooperatii
videlt laekuvaid summasid,

c) teadustöö arendamise eesmärgil tehtud annetusi,
d )  fondile tä iendavalt eraldatud riigieelarvelisi summasid.
2. Teadusfondi summad jaotatakse:
a) tähtajaliste uurimisgrantidena, mis ei kuulu baasfinantsee

rimise alla,
b) baasfinantseerimisena uute ri igieelarveliste teemade tä i t 

miseks (allikas d).
3. Teadusfondi summade jaotamiseks valitakse aastase täh t

ajaga toimkond viiest eksperdist humanitaarteaduste, ühiskonna
teaduste, meditsiini, loodusteaduste ja  täppisteaduste alal. Toim
konna liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab fondi 
tegevuse.

4. Fondi kasutamine tuimub avaliku konkursi korras. Kon
kursiks vajalikud materjalid määrab fondi toimkond. Fondi to im 
konna liikmed ei konkureeri fondi vahenditele.

TARTU ÜLIKOOLI INNOVATSIOONIFOND

1. innovatsioonifond moodustatakse plaaniliste fundamentaal- 
uuringute, otsinguliste uuringute ja  rakendusuuringute tarvis 
täiendava aparatuuri, tehnoloogiate ja materjalide hankimiseks, 
kasutades selleks:

a) lepinguliste tööde kasumist materiaaltehnilise  baasi aren
guks ettenähtud summat,

b) ülikooli teadussuunitlusega väikeettevõtetelt ja kooperatii
videlt laekuvaid summasid,

c) ülikooli ainelise baasi arendamiseks tehtud annetusi,
d) fondile täiendavalt eraldatud riigieelarvelisi summasid.
2. Innovatsioonifondi summade jaotamiseks valitakse aastase 

tähtajaga toimkond viiest eksperdist humanitaarteaduste, ühis
konnateaduste, meditsiini, loodusteaduste ja täppisteaduste alal. 
Toimkonna liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab 
fondi tegevuse.

3. Fondi kasutamine toimub avaliku konkursi korras. Kon
kursiks vajalikud materjalid määrab fondi toimkond. Fondi toim
konna liikmed ei konkureeri fondi vahenditele.

REIN KINKAR

ühest aedikust...
(AIrus 1. lk.)

Vajaliku intiimsuskomfordi puu
dumine soodustab paratamatult a g 
ressiivsuse väljakujunemist (on ju 
agressiivsus enesekaitse). Agres
siivsust on meie elus aga hirmu
ära tavalt palju.

Ühiselamud praegusel kujul ei 
ole paratamatu nähtus. Eelseisev 
elamispinna kasutamise reform avab 
ilmselt otstarbekamad teed tema ka

sutamiseks ja laieneb korterite väl
jaüürim ine, Tartus siis vastavate 
sihtsoodustuste kaudu üliõpilastele.

Olen kindel, et ühiselamukohta 
vajab ilmtingimata üksnes umbes 
10% üliõpilastest. Neile saaks siis 
ka ilma hooneid juurde ehitamata 
korraliku iihiselamutoa võimaldada. 
Uute suurejooneliste hoonete kulu
tused võimaldavad suuremal osal 
üliõpilastest endale linnaelanike 
juures korteri leida.

ILONA MANNINEN

KUIDAS SAAB 
JUHILOAD?

Annan konsultatsioone eksterni
na mootorratta- või autojuhieksami 
sooritajaile Tiigi 78—236. Kokku 
saab leppida neljapäeviti kl. 10— 12 
tel. 30 815. Ants Pilt.

VALUUTAKAUPLUS 
ÜLIÕPILASTELE

Uue semestri algul avatakse 
peahoone keldris (end. kunstikabi- 
net) alandatud hindadega valuuta- 
kauplus üliõpilastele. TÜ lepingu
partnerid Skandinaaviamaadest pa
nevad müüki personaalarvuteid, 
paljundusaparaate, diktofone, kirju
tusmasinaid jm. igapäevaseid teh
nikavahendeid. Samuti pakuvad

nad suuremal hulgal sõnaraamatuid, 
teatmeteoseid jm. paberikaupa.

Osta võib ka järelmaksuga iga 
järgmise semestri alguseni. Kui 
selleks ajaks ei ole võlg tasu tud , 
jäetakse üliõpilane üheks semest
riks ilma stipita.

Avamisest teatatakse täiendavalt.

MIKS MA OOTAN 
OSTUKAARTI?

Aga ikka sellepärast, et Eesti
maa! saaks eestlasest müüja eest
lasest ostjalt küsida ja uurida ostu- 
kaarti. Aega on, sest osta midagi 
pole. Teen ettepaneku: anda ostu- 
kaart ainult teistest rahvustest ela
nikele, sest nende puhul ju võib 
tekkida elukohaküsimus. Või kui
das? Ehk antaks igale Eesti elani
kule luba osta aastas näiteks üks 
triikraud, üks kell, üks raadio, 5 
käterätikut jne. Mis oleks mõistli
kum?

ARTUR KABISTE

NB!
Järgm is t ülikooli ajalehte saab  

lugeda reedel, 9. veebruaril.

Toimetaja VARJE SOOTAK
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ÜLIKOOLI AJALEHT

NR, 3 (1588) REEDE, 9. VEEBRUAR 1990 ILMUB 22. NOVEMBRIST 1948 HIND 3 KOP.

•  PEALKIRJA ALL «ALMA 
MATER. LUDI LITERARII» TULI 
TEISIPÄEVAL, 6. VEEBRUARIL
Mü ü g i l e  e s i m e n e  p a r t i i  t ü  
Ki r j a n d u s l i k k u  a l m a 
n a h h i . s e a l t  s a a b  m i n g i
Gl ÜLEVAATE 1980-NDATEL TÜ 
ÜLIÖPILASTEKS OLNUTE MÕT
TEIST. KÕNEKS OLEV LUULET,
**Ro o s a t  j a  e s s e i s t i k a t  s i 
s a l d a v  TEOS ON s a a d a v a l
ÜLIKOOLI KIRJASTUSE MÜÜGI
PUNKTIDES.

v •  KAS TEATE, ET VILNIUSE 
ÜLIKOOLIS ON 3 KATEEDRIGA 
(FILOSOOFIA. SOTSIOLOOGIA 

PSÜHHOLOOGIA) F I L O 
S O O F I A T E A D U S K O N D .  
VASTAVATUD SOTSIOLOOGIA
OSAKONNA I KURSUSELE VÕE
TI 26 ÜLIÕPILAST JA 4 VABA
KUULAJAT. NEIST 12 TUDEN
GIT ÜRITAS TALVEVAHEAJAL 
UUDISTADA KA MEIE ÜLIKOO-

KES ON T I I T  P R U U L I ?  
[JKS LÕPUKURSUSE TUDENG, 
KES HAKKAS SAAMA JAAN TÕ
NISSONI ÕPPERAHA. MIKS, 
SELLEST SAAB VARSTI TEADA.

M •  A R S T I T E A D U S K O N 
DA D E K A N A A T  ASUS TAAS 
OMA VANADESSE RUUMIDES- 
£E PEAHOONE I KORRUSEL. 
^EAL ASUNUD PARTEIKOMI
TEE LEIAB AULA KÕRVALT 
HUUMIST NR. 206. ARSTIDE DE
KANAADIS ON NÜÜD ASUPAIK 
E£STI AJALOO KATEEDRILE JA 
^O N ELE AUDITOORIUMILE.

« P O L I T S E I  ON INTEL- 
bJCENTNE, NÄITEKS UPPSALA 
r jL lT S E IÜ L E M  OSKAB KAHTE 
J? °R K E E L T I  KUI MEIE KORRA- 
S ^ T S E S Ü S T E E M  ON KARISTA
JA ISELOOMUGA, SUS ROOT- 
Ž 's  HOOPIS INIMESI KAITSEV, 

AGA INIMEST ENNAST 
JÄ iTSMA ÕPETAV.» NII ARVA- 
V/.V UPPSALAST NAASNUD 
^ U R A õ PPEJÕ UD  ERIK KER- 
u ANDBERG JA RAIT MARUSTE.

ъ У  TARTUS KANDIDEERIVAD 
S E S T I  NSV Ü L E M N Õ U 
K O G U S S E  ÜLIKOOLIST:

En n  b r a u n ,
RAFIK g r i g o r j a n ,
UNO LÕHMUS,
?AIT MARUSTE,
a a d u  m u s t .
i o n u  OJA,
a r n o  s u s i ,
f A R J U  LAURISTIN,
E NNART MALL,
SULEV VAHTRE.

Eesti keeleteadust on tabanud 
raske kaotus. 2. veebruaril, päev 
enne oma 85. sünnipäeva, lakkas 
tuksumast Tartu linna aukodaniku 
prof. Paul Ariste süda.

Viimasel ajal konsultantprofesso
rina töötanud Tartu Ülikooli õppe
jõud, teeneline teadlane ja Eesti 
Teaduste Akadeemia akadeemik 
P. Ariste ei vaja lähemat tu tvus ta
mist. Tema elu ja  töö on olnud 
ülikooliga seotud 65 aasta jooksul. 
P. Ariste käe alt on läbi käinud 
mitu tuhat üliõpilast, kellele ta on 
pidanud loenguid foneetikast, üld
keeleteadusest jt. ainetest. Kandi
daadikraadini on ta juhendajana 
aidanud jõuda enam kui pooltsada 
noort lingvisti. Mitu põlvkonda 
teadlasi on ta koolitanud ka teiste
le fennougristika keskustele Nõu
kogude Liidus. P. Ariste oli nii 
õpetajaks kui ka vaimseks isaks 
paljudele sugulasrahvaste keele
teadlastele.

Nõukogude fennougristika looja
na oli P. Ariste aastakümneid meie 
juhtiv keelemees. Ta oli eesti fo- 
neetikateaduse rajajaid ja rahvus
vaheliste kongresside korraldaja. 
Aastail 1944— 1977 oli ta soome- 
ugri keelte kateedri juhataja. 
P. Ariste algatusel loodi TA Keele 
ja Kirjanduse Instituudis 1957, a a s 
tal soome-ugri keelte sektor, mida 
ta juhatas 1961. aastani.  P. Ariste 
oli 1965. aastast ilmuva rahvusva
helise ajakirja «Sovetskoje Finno- 
Ugrovedenije — Soviet Finno- 
Ugric Studies» asutaja n ing pea
toimetaja. Tema asutatud on ka 
aastast 1955 regulaarselt ilmuv 
«Emakeele Seltsi Aastaraamat».

P. Aristelt on ilmunud silma
paistvaid uurimusi eesti murrete, 
kirjakeele ajaloo ja eriti sõnavara 
valdkonnast, kus ta on andnud 
eesti keeleteaduse tippsaavutuste 
hulka kuuluvat. Magistr iväitekir
jale «Eesti-rootsi laensõnad eesti 
keeles» (1933) lisandus hiljem 
uurimusi alamsaksa, vene jt. keelte 
laensõnadest. Doktoriväitekiri «Hiiu
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murrete häälikud» (1939) näitab 
eesti foneetikateaduse kõrget taset. 
Eesti keele kontaktidele teiste keel
tega on pühendatud tähelepanuvää
riv monograafia «Keelekontaktid» 
(1981).

Sugulaskeeltest oli kesksel kohal 
hääbuva vadja keele ainestiku ko
gumine ja uurimine. P. Ariste

«Vadja etnoloogia» veerandsajast 
mapist jätkus ainestikku mahukaiks, 
riikliku preemia väärinud mono- 
graafiaiks ja  rohkearvulisteks lühi- 
kirjutisteks vadja foneetika, vormi
õpetuse, sõnavara jm. kphta. Eri
list esiletõstmist väärib «Vadja 
keele grammatika» (1948, inglis
keelne väljaanne 1968), mille v a 

hendusel on saanud paremini mõis
tetavaks mitmed eestigi keele a ja 
loo keerdküsimused.

Lisaks vadja keelele kuulusid 
P. Ariste huvipiirkonda veel liivi, 
isuri, vepsa, komi jt. sugulaskee
led. Isiklik kontakt kõigi lääne
meresoome keeli kõnelevate rahvas
tega tuli kasuks paljude selle kee
leala üldküsimuste, sealhulgas ka 
muistsete hõimukeelte tekke õnnes
tunud lahendamisele ja protoeuroo- 
pa laenude hüpoteesi sünnile. Üld
keeleteaduse probleemide käsitlemi
sel lähtus P. Ariste samuti soome- 
ugri keeltest.

Imetlust ja aukartust äratav on 
nii prof. Paul Ariste teadustööde 
tohutu maht (ühtekokku ligi 9000 
lk.) kui ka neis leiduv uute ideede 

'n ing  lahenduste rohkus.
Mitmekülgsete ja väljapaistvate 

teaduslike ning ühiskondlike saa 
vutuste eest autasustati  prof. 
P. Aristet Lenini ordeniga, kahe

■ Tööpunalipu ja  Rahvaste Sõpruse 
ordeniga, V. I. Lenini mälestusme

d a l i g a  ning mitme aukirja ja teiste 
autasudega. Prof. P, Ariste teadus
likku tegevust on kõrgelt hinnatud 

jfjka rahvusvahelises ulatuses: ta oli 
Ungari TA, Rahvusvahelise Ungari 
Keeleteaduse Seltsi, Soomes Soome- 

.Ugri Seltsi, Kalevala Seltsi ja  E m a
keele Seltsi, Hamburgis Uurali-Al- 

_tai Seltsi ja  Ameerika Lingvistika- 
'ühingu auliige, Szegedi, Helsinki 
ja Tampere Ülikooli audoktor, Soo
me Teaduste Akadeemia, Soome 
Akadeemia, Soome Kirjanduse Selt
si ja mitmete teiste välismaiste tea
duslike organisatsioonide välisliige.

Prof. Paul Aristet kui si lm a
paistvat teadlast ja  suurt hum a
nisti jäävad mälestama lugematud 
õpilased Eestis ja mujal maailmas. 
Erilise kaotuse osaliseks on saanud 
Tartu Ülikooli soome-ugri keelte 
kateeder, mille loojaks ja kauaaeg
seks juhatajaks oli Paul Ariste.

Soome-ugri keelte 
kateeder

Stipp on ikka 
suurem küll!

#  Rektori käskkiri Ф

Vastavalt ENSV valitsuse määrusele 19.01.1990.a. nr. 14 «Üliõpi
laste, aspirantide ja keskeriõppeasutuste õpilaste stipendiumide kohta» 
kehtestada Tartu Ülikoolis järgmine stipendiumi määramise ja vä lja
maksmise kord.

1. Õppetöös edasijõudvalele üliõpilastele makstava stipendiumi m ää
raks lugeda 70 rubla kuus; matemaatikateaduskonna IV ja V kur
suse üliõpilastele säili tada 75 rubla kuus.

2. «Väga headele» hinnetele õppivatele üliõpilastele maksta 100—* 
120 rubla kuus.

3. «Headele» ja  «väga headele», sh. ainult «headele» hinnetele õppi
vatele üliõpilastele maksta 80-*100 rubla kuus.

4. Õppe- ja  teadustöös eriti si lmapaistnud üliõpilastele määra ta  n i
melisi stipendiume kuni 150 rubla kuus.

5. Vanemateta üliõpilastele m äärata  st ipendium 140 rbl. kuus.
6. Afganistanis armeeteenistuse läbinud meesüliõpilastele määrata  

stipendium 100 rubla kuus.
7. Ettevalmistusosakonna kuulajatele määrata  stipendium 50 rubla 

kuus.
8. Päevase õppevormi aspirantidele m äära ta  stipendium 180—200 

rubla kuus.
Asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide poolt suunatud üliõpilas
tele võib maksta stipendiumi 90— 140 rubla kuus sõltuvalt nende 
tööslaažist enne ülikooli a s tu m is t
Üliõpilastele makstava stipendiumi konkreetse suuruse ülaltoodud 
piirmäärades määrab kindlaks teaduskond talle aastaks eraldatud 
stipendiumifondi piires.
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Nii kallis üks üliõpilane ülikoolis ka nüüd ei ole, aga 
arvestused on näidanud, et ühe üliõpilase kohta tehtavad 
kulutused aastas on kõige suuremad füüsika-keemiatea- 
duskonnas — üle tuhande rubla. Kõige odavam on juura
tudeng — ainult 37 rubla. Varsti natuke lähemalt.
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Universitas Tartuensis ÜLIKOOLI AJALEHT

•  PEALKIRJA ALL «ALMA 
MATER. LUDI LlTERARll» TULI
t e i s i p ä e v a l , 6. v e e b r u a r i l  
Mü ü g i l e  e s i m e n e  p a r t i i  t ü
KIRJANDUSLIKKU A L M A  
N А H H I. SEALT SAAB M INGI
GI ÜLEVAATE 1980-NDATEL TÜ
u l i c p i l a s t e k s  o l n u t e  m õ t 
t e i s t . KÕNEKS OLEV LUULET, 
p r o o s a t  j a  e s s e i s t i k a t  s i 
s a l d a v  t e o s  o n  s a a d a v a l  
ÜLIKOOLI KIRJASTUSE m ü ü g i 
p u n k t i d e s .

¥ Щ KAS TEATE, e t  VILNIUSE
ü l i k o o l i s  o n  з  k a t e e d r i g a  
(Fi l o s o o f i a , s o t s i o l o o g i a
JA PSÜHHOLOOGIA) F I L O 
S O O F I A T E A D U S K O N D .  
VASTAVATUD SOTSIOLOOGIA
OSAKONNA I KURSUSELE VÕE
TI 26 ÜLIÕPILAST JA 4 VABA
KUULAJAT. NEIST 12 TUDEN
GIT ÜRITAS TALVEVAHEAJAL 
UUDISTADA KA MEIE ÜLIKOO-

KES ON T I I T  P R U U L I ?  
UKS LÕPUKURSUSE TUDENG, 
KES HAKKAS SAAMA JAAN TÕ
NISSONI ÕPPERAHA. MIKS,
^ e l l e s t  s a a b  v a r s t i  t e a d a .

* * *

x, •  a r s t i t e a d u s k o n 
d a  d e k a n a a t  a s u s  t a a s  
o m a  v a n a d e s s e  r u u m i d e s 
s e  PEAHOONE I KORRUSEL. 
JEAL a s u n u d  PARTEIKOMI
TEE LEIAB a u l a  k õ r v a l t  
RUUMIST  NR. 206. ARSTIDE DE
KANAADIS ON NÜÜD ASUPAIK 
r,ESTl AJALOO KATEEDRILE JA 
MÖNELE AUDITOORIUMILE.

« P O L I T S E I  ÖN INTEL
LIGENTNE, NÄITEKS UPPSALA 
JOLlTSEIÜLEM OSKAB KAHTE 
{.yÖRKEELT! KUI MEIE KORRA- 
JALTSESÜSTEEM ON KARISTA
JA ISELOOMUGA, SIIS ROOT- 

HOOPIS INIMESI KAITSEV, 
J ^ T l  AGA INIMEST ENNAST 
JAITSMA ÕPETAV.» N11 ARVA- 

UPPSALAST NAASNUD 
pUU RA0PPEJÕUD ERIK KER- 
^ANDBERG JA RAIT MARUSTE.

* < •  TARTUS KANDIDEERIVAD 
J E S T I  NSV Ü L E M N Õ U -  
A ° G U S S E  ÜLIKOOLIST:

ENN b r a u n ,
!<AFIK GRIGORJAN, 
UNO LÕHMUS,
RAIT MARUSTE, 
AADU MUST.
[ONU OJA,
ARNO SUSI, 
f  ARJU LAURISTIN, 
LINNART MÄLL, 
SULEV VAIITRE.

Eesti keeleteadust on tabanud 
raske kaotus. 2. veebruaril, päev 
enne oma 85. sünnipäeva, lakkas 
tuksumast Tartu linna aukodaniku 
prof. Paul Ariste süda.

Viimasel ajal konsultantprofesso
rina töötanud Tartu Ülikooli õppe
jõud, teeneline teadlane ja Eesti 
Teaduste Akadeemia akadeemik 
P. Ariste ei vaja lähemat tu tvusta
mist. Tema elu ja  töö on olnud 
ülikooliga seotud 65 aasta jooksul. 
P. Ariste käe all on läbi käinud 
mitu tuhat üliõpilast, kellele, ta on 
pidanud loenguid foneetikast, üld
keeleteadusest jt. ainetest. Kandi
daadikraadini on ta juhendajana 
aidanud jõuda enam kui pooltsada 
noort lingvisti. Mitu põlvkonda 
teadlasi on ta koolitanud ka teiste
le fennougristika keskustele Nõu
kogude Liidus. P. Ariste oli nii 
õpetajaks kui ka vaimseks isaks 
paljudele sugulasrahvaste keele
teadlastele.

Nõukogude fennougristika looja
na oli P. Ariste aastakümneid meie 
juhtiv keelemees. Ta oli eesti fo- 
neetikateaduse rajajaid ja rahvus
vaheliste kongresside korraldaja. 
A.astail 1944— 1977 oli ta soome- 
ugri keelte kateedri juhataja. 
P. Ariste algatusel loodi TA Keele 
ja Kirjanduse Instituudis 1957. a a s 
tal soome-ugri keelte sektor, mida 
ta juhatas 1961. aastani. P. Ariste 
oli 1965. aastast ilmuva rahvusva
helise ajakirja «Sovetskoje Finno- 
Ugrovedenije — Soviet Finno- 
Ugric Studies» asutaja ning pea
toimetaja. Tema asutatud on ka 
aastast 1955 regulaarselt ilmuv 
«Emakeele Seltsi Aastaraamat».

P. Aristelt on ilmunud silma
paistvaid uurimusi eesti murrete, 
kirjakeele ajaloo ja eriti sõnavara 
valdkonnast,  kus ta on andnud 
eesti keeleteaduse tippsaavutuste 
hulka kuuluvat. Magistr iväitekir
jale «Eesti-rootsi laensõnad eesti 
keeles» (1933) lisandus hiljem 
uurimusi alamsaksa, vene jt. keelte 
laensõnadest. Doktoriväitekiri «Hiiu
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murrete häälikud» (1939) näitab 
eesti foneetikateaduse kõrget taset. 
Eesti keele kontaktidele teiste keel
tega on pühendatud tähelepanuvää
riv monograafia «Keelekontaktid» 
(1981).

Sugulaskeeltest oli kesksel kohal 
hääbuva vadja keele ainestiku ko
gumine ja uurimine. P. Ariste

«Vadja etnoloogia» veerandsajast 
mapist jätkus ainestikku mahukaiks, 
riikliku ■ preemia väärinud mono- 
graafiaiks ja  rohkearvulisteks lühi- 
kirjutisteks vadja foneetika, vormi
õpetuse, sõnavara jm. kohta. Eri
list esiletõstmist väärib «Vadja 
keele grammatika» (1948, inglis
keelne väljaanne 1968), mille v a 

hendusel on saanud paremini mõis
tetavaks mitmed eestigi keele a ja 
loo keerdküsimused.

Lisaks vadja keelele kuulusid 
P. Ariste huvipiirkonda veel liivi, 
isuri, vepsa, komi jt, sugulaskee
led. Isiklik kontakt kõigi lääne
meresoome keeli kõnelevate rahvas
tega tuli kasuks paljude selle kee
leala üldküsimuste, sealhulgas ka 
muistsete hõimukeelte tekke õnnes
tunud lahendamisele ja  proioeuroo- 
pa laenude hüpoteesi sünnile. Üld
keeleteaduse probleemide käsitlemi
sel lähtus P. Ariste samuti soome- 
ugri keeltest.

Imetlust ja  aukartust äratav on 
nii prof. Paul Ariste teadustööde 
tohutu maht (ühtekokku ligi 9000 
lk.) kui ka neis leiduv uute ideede 

'n ing  lahenduste rohkus.
S Mitmekülgsete ja väljapaistvate 
’ teaduslike ning ühiskondlike saa

vutuste eest autasustati prof. 
P. Aristet Lenini ordeniga, kahe 
Tööpunalipu ja Rahvaste Sõpruse 
ordeniga, V. I. Lenini mälestusme
daliga ning mitme aukirja ja  teiste 
autasudega. Prof. P. Ariste teadus
likku tegevust on kõrgelt hinnatud 

fjka rahvusvahelises ulatuses: ta oli 
Ungari TA, Rahvusvahelise Ungari 
Keeleteaduse Seltsi, Soomes Soome- 

,Ugri Seltsi, Kalevala Seltsi ja  E m a
keele Seltsi, Hamburgis Uurali-Al- 

(tai Seltsi ja Ameerika Lingvistika- 
' ühingu auliige, Szegedi, Helsinki 
ja Tampere Ülikooli audoktor, Soo
me Teaduste Akadeemia, Soome 
Akadeemia, Soome Kirjanduse Selt
si ja mitmete teiste välismaiste tea
duslike organisatsioonide välisliige.

Prof. Paul Aristet kui silma
paistvat teadlast ja suurt huma
nisti jäävad mälestama lugematud 
õpilased Eestis ja mujal maailmas. 
Erilise kaotuse osaliseks on saanud 
Tartu Ülikooli soome-ugri keelte 
kateeder, mille loojaks ja kauaaeg
seks juhatajaks oli Paul Ariste.

Soome-ugri keelte 
kateeder

Stipp on ikka 
suurem küll!

#  Rektori käskkiri •

Vastavalt ENSV valitsuse määrusele 19. 01. 1990. a. nr. 14 «Üliõpi
laste, aspirantide ja keskeriõppeasutuste õpilaste stipendiumide kohta»
kehtestada Tartu Ülikoolis järgmine stipendiumi määramise ja vä lja
maksmise kord.

1. Õppetöös edasijõudvalele üliõpilastele makstava stipendiumi m ää
raks lugeda 70 rubla kuus; matemaatikateaduskonna IV ja V kur
suse üliõpilastele säili tada 75 rubla kuus. s

2. «Väga headele» hinnetele õppivatele üliõpilastele maksta 100— 
120 rubla kuus.

3. «Headele» ja «väga headele», sh. ainult «headele» hinnetele õppi
vatele üliõpilastele maksta 80— 100 rubla kuus.

4. õppe- ja  teadustöös eriti si lmapaistnud üliõpilastele määra ta  n i
melisi stipendiume kuni 150 rubla kuus.

5. Vanemateta üliõpilastele m äärata  stipendium 140 rbl. kuus.
6. Afganistanis armeeteenistuse läbinud meesiiliõpilastele määrata 

stipendium 100 rubla kuus.
7. Ettevalmistusosakonna kuulajatele määrata  st ipendium 50 rubla 

kuus.
8. Päevase õppevormi aspirantidele m äärata  stipendium 180—200 

rubla kuus.
9. Asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide poolt suunatud üliõpilas

tele võib maksta stipendiumi 90— 140 rubla kuus sõltuvalt nende 
tööstaažist enne ülikooli astumist.

10. Üliõpilastele makstava stipendiumi konkreetse suuruse ülaltoodud 
piirmäärades määrab kindlaks teaduskond talle aastaks eraldatud 
stipendiumifondi piires.

Nii kallis üks üliõpilane ülikoolis ka nüüd ei ole, aga 
arvestused on näidanud, et ühe üliõpilase kohta tehtavad 
kulutused aastas on kõige suuremad füüsika-keemiatea- 
duskonnas — üle tuhande rubla. Kõige odavani on juura
tudeng — ainult 3 7  rubla. Varsti natuke lähemalt.
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Martin Loim 60
Oma teise juubelini on jõudnud 

rahvam ajandusharude ökonoomika 
kateedri dotsent Martin Loim. Lõ
viosa tema elutööst on olnud seo
tud ülikooli majandusteaduskonna 
väljaarendamisega, selle tänase 
päevaga.

M. Loim lõpetas TPI m ajandus
teaduskonna tööstusökonomistina 
1953. aastal.  Spetsialisti sundaja 
töötas ta Tartu  ehitusmaterjaliteha
ses. 1956. aastast tänini on ta m a 
jandusteaduskonna õppejõud. Töö
tada on tulnud kolmes kateedris 
vastavalt  teaduskonna struktuuri 
muutustele.

M. Lõimist on kujunenud juhtiv 
õppejõud ja tunnustatud spetsialist 
tööstuse ja rahvamajandusharude 
ökonoomika ainetsüklis. Peale m a
jandus- ja õigusteaduskonna on ta 
õpetanud ka tulevasi majandus- 
geograafe ja žurnaliste, episoodili
selt samuti EPA-s. Tema õppeva
hendid ja praktikuinimaterjalid on 
välja aidanud õppekirjanduse vä
hesusest.

Teadustööna on dots. M. Loim 
uurinud toodangu omahinna, toot
mise majandusliku efektiivsuse ja 
materiaalse stimuleerimise problee

me ehitusmaterjali-, liha- ja  kerge
tööstuses. Ta on andnud oma pa
nuse mitmesuguste probleemide la 
hendamisse lepingutööde kaudu, on 
esinenud ettekannetega arvukatel 
teaduskonverentsidel.

Tartus ja Eestimaal tuntakse 
dots. M. Loimi kui tööstuse ökonoo
mika aktuaalseid probleeme käsi t
levat juhtivat lektorit ja  populaar
teaduslike tööde autorit.

Kolleegid avaldavad M. Loimile 
tema juubeli puhul suurt tänu kõi
ge tehtu eest ning soovivad palju 
edu edaspidiseks. Sellega ühinevad 
dots. M. Loimi rohkearvulised õpi
lased, kelle tööde-tegemiste kaudu 
loodame Eestimaal paremini elama 
hakata.

Kolleegide nimel
H E IK I M Ü Ü R

TÄNU
Rektori käskkirjas pälvisid tänu 

hea töö eest ning õnnitluse 50. 
sünnipäeva puhul trükitööline ÕIL
ME HOLPUS, professor JAAN 
PARNAT ja müürsepp NIKOLAI 
SPASSOV, 60. sünnipäeval dots. 
HEINO LAIDRE ja operaator ÖIE 
TAMMUR ning 70, sünnipäeval ko
ristaja PÄRJA ROSENTHAL.

ÕNNITLEME!

AUTASUSTAMISI
TÜ a u k i r j a g a  autasustati  

kauaaegse eeskujuliku töö eest 60. 
sünnipäeva puhul dotsente SILVIA 
RUSSAKUT, LEMBIT KIVISTIK- 
KU ja MARTIN LOIMI, 70. sünni
päeva puhul professor VALVE 
SAARMAT ning 75. sünnipäeva 
puhul vanemraamatukoguhoidjat 
ELSA KUDU.

Ülikoolis veel laiali 
ei mindud

•  IX PARTEI
KONVERENTSILT •

Esmaspäeval toimunud partei
konverentsile oli valitud 134 dele
gaati . Kohal oli 103, Konverentsi 
külalisteks olid linnakomitee sekre
tä r  Vjatšeslav Suvorov, naaber- 
kõrgkooli sekretär Tõnis Loit ja 
Juhan Tamme EKP Keskkomiteest, 
Aruteluks jaga t i  välja EKP kong
ressiks koostatavate programmdo- 
kumentide alternatiivseid dokumen
te. Konverents kulges küllaltki t a 
sakaalukalt , mitmeid ettepanekuid 
tehti ka ülikoolisisese tegevuse 
muutmiseks. Lõpuks võeti vastu o t
sus.

Ühiskonnateadlaste kahe grupi 
poolt välja töötatud teese tu tvusta 
sid Jüri Tammaru ja Jüri Jekimov. 
Nendes lähtuti iseseisvast EKP-st 
ja  Eesti omariiklusest.

Juhan Tamme tutvustas NLKP 
platvormi projekti 28. kongressile, 
mille arutelu algas samal ajal 
Moskvas NLKP Keskkomitee plee
numil.

Sõnavõttudes toodi välja ka par
tei osa ülikoolis, õigemini selle 
ühiskondliku organisatsiooni mõju 
vähendamist. Nii soovitati partei
organisatsiooni esindaja välja viia 
TÜ nõukogu, teaduskondade nõuko
gude jt. struktuuridest, parteisejkre- 
täride allkirjade ärajätmist mitme
sugustel dokumentidel, kaadrido- 
kumentidest parteilise kuuluvuse 
äravõtmist (Madis Saluveer). P a r 
teikomitee sekretär Paul Kenkmann 
täiendas, et TÜ nõukogu uuest

koosseisust ei võtagi ühiskondlikud 
organisatsioonid enam osa. Partei- 
sekretäri allkirju on peetud vajali
kuks anda ainult neile dokumenti
dele, milleta näiteks Moskvas läbi 
ei saa. Mitmes sõnavõtus pandi 
ette, et ülikoolis ei peaks olema 
kohta ainult ühele parteile või po
liitilistele ühendustele üldse või 
siis kõigile võrdselt.

EKP TÜ ORGANISAT
SIOONI IX KONVERENTSI 

O T S  U S 
5. VEEBRUARIST 1990

1. Taotleda, et EKP XX kongress 
kuulutaks EKP liikmeskonna 
senised põhikirjalised kohustu 
sed EKP ja  NLKP ees lõppe
nuks ning võimaldaks igal seni
sel NLKP IHkmel vabalt valida 
kongressil selgunud platvormi
de vahel või jääda nendest kõr
vale.

2. Soovitada ülikooli kommunisti
dele päras t  EKP konverentsi 
läbi arutada EKP uuendusdoku- 
mendld ja  edastada oma seisu
kohad EKP KK-le ja EKP XX 
kongressi ettevalmistuskomisjo- 
nile.

3. Kutsuda ülikooli parteiorgani
satsiooni liikmeid üles hoiduma 
enne EKP XX kongressi parteist 
välja astumast ning otsustama 
oma vahekord NLKP-ga pärast 
EKP XX kongressi.

TA preemiad
Västavalt Eesti Teaduste Akadee

mia presiidiumi poolt kehtestatud 
korrale antakse üks kord aastas neli 
preemiat parimate originaalsete 
teaduslike üliõpilastööde eest, nen
dest kaks parima teoreetilise ja 
kaks parima rakendusliku töö eest. 
Preemiate suuruseks on ä 200 rubla.

Preemiad määratakse teaduste 
rühmade kaupa. 1990. aastal on 
ette nähtud preemiad 1) ülnskonna- 
ja  humanitaarteaduste (sh. m ajan
dusgeograafia) ning 2) füüsika 
(sh. keemilise füüsika) ja  astro 
noomia alal.

Eesti Teaduste AkadeemLa presii
dium pikendas käesoleva aasta 
preemiakandidaatide esitamise täh t
aega 1. märtsini.  Preemiatele või

vad konkureerida 1988. ja  1989. 
aastal valminud individuaal- või 
kollektiivtööd, mille autoreiks on 
(olid) Eesti kõrgemate õppeasutus
te üliõpilased või teistes li iduvaba
riikides õppivad (õppinud) üliõpi
lased, kes on (olid) Eestist sinna 
õppima suunatud.

Kateedritel ja õppejõududel palu
takse esitada väärilisi preemiakan- 
didaate Eesti Teaduste Akadeemia
le. Preemiale pretendeerivad tööd 
tuleb saata ühes eksemplaris Eesti 
Teaduste Akadeemia presiidiumile 
aadressil Tallinn 200 106, Kohtu t. 6 
Esitatavatele töödele lisada kirja
likke arvamusi ja  hinnanguid, sa 
muti põhiandmed töö autori kohta 
mis kajastavad ka tema tegevust 
õppe- ja teadustöös.

О  Viimast nõukogu alustas rek
tor professor Jüri Kärner järgmiste 
sõnadega: «Täna öösel, päev enne 
oma 85. sünnipäeva, lahkus ülikoo
li nõukogu kauaaegne liige, aka
deemik Paul Ariste. Mälestame te
da.»

ф  Oli 2. veebruar, päev, mil 
möödus 70 aasta t  Tartu rahust. 
Sel puhul otsustati saata  ENSV 
Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe
le Arnold Rüütlile telegramm.

Ф  KUTSED. P r o f e s s o r i -  
k u t s e  otsustati anda füüsika- 
matemaatikadoktor ENE ERGMA- 
LE ning d o t s e n d i k u t s e  
füüsika-matemaatikakandidaatidele 
VIKTOR KORROVITSILE ja 
HANNO OHVR1LILE, geoloogia- 
mineraloogiakandidaat VOLLI 
KALMULE, bioloogiakandidaati- 
dele ALAR LÄÄNELAIULE ja 
MARTIN ZOBELILE ning medit- 
si inikandidaatidele MIHHAIL GU- 
SILE ja  KALJU PAJULE.

®  KEELTE ÕPETAMISEST 
ÜLIKOOLIS. Esimesena kõneles 
sellest vene keele metoodika kateed
ri juhataja  prof. ANTIDEA MET
SA, kes alustas sellega, et juba 
kaks aasta t  ei ole tulnud teha pik
ki aruandeid vene keele õpetamise 
tõhustamisest.

Vene keele õpetamisel on käigus 
mitmed variandid: õpetatakse ka
hel kursusel, lõpus eksam; õpeta
takse ühel kursusel, lõpus eksam; 
osaliselt fakultatiivne, lõpeb II 
kursusel arvestuse või eksamiga; 
ainult fakultatiivne; individuaalne 
variant,  kus saab teha kohe eksami 
või arvestuse. Üliõpilasel on võima
lik valida nende variantide vahel, 
Võib-olla oleks aeg sisse viia v a 
nemal kursusel riigieksam. Hiljem 
peaks arvestama ka töötasu vas ta 
valt keeleoskusele. Teiselt poolt on 
keele õpetamine seotud sisu varia
tiivsusega, s. t. vastavalt erialale. 
Sügiseti küsitakse ka üliõpilaste a r 
vamusi, oodatud on teaduskondade 
ettepanekud. Kommunikatiivse kee
leõpetuse puhul on sel aastal kasu
tatud aspektset õpetust, näiteks so t
sioloogid tahtsid diskuteerimist õp
pida, eesti filoloogid soovisid tõ l
kima õpetamist, arstid tahtsid tee
mat «Vestlus haigega», bioloogid 
said intensiivkursuse.

Probleemid. Hädasti oleks vaja 
hubaseid ruume, paljundust, töö
kindlaid mikrofone. Pole aega ooda
ta, sest juba praegu õpetatakse ve
ne keelt ka välismaalastele.

Vene keele metoodika kateedri 
kaader on püsiv, 18 töötajast 17 on 
TÜ kasvandikud. Pooled on tööta
nud ka välismaal intensiivmeetodi- 
tega. Neid kogemusi oleks vaja ka
sutada meilgi. Paljud tegelevad 
õpikute koostamisega. Vene keele 
õpetamise lepingud Soomega on 
tehtud kateedri seljataga, H aridus
komitee poolt ning need ei ole sel 
kujul meile kasulikud. On vaja o t 
sekontakte.

ф  Võõrkeelte kateedri juhataja 
dots. AURELIE ALL: õpetame sak
sa, inglise ja  prantsuse keelt 8 
teaduskonnas, ühes fakultatiivselt. 
Eesmärgiks on olnud, et üliõpilane 
saaks täielikult aru oma erialakee- 
lest, oskaks suhelda oma kolleegi
dega, esineda konverentside], koos
tada avaldusi, kirju jm. Kui näda 
las on keeletunde rohkem kui kaks, 
siis tudengite soovil Õpitakse ka 
igapäevast kõnekeelt.

Probleemid. Võõrkeele õppejõule 
on väga tähtis tunda seda maad 
ja rahvast,  kelle keelt nad õpeta
vad. Välismaal ei ole käinud 11 õp
pejõudu. Mõnedki on olnud välis
maal ainult turismituusiku või kül
lakutsega.

Kõikide teaduskondade jaoks ei 
ole õpikuid. Õppejõud peavad ise 
pidevalt materjale otsima ja pal
jundama, Selline loov töö ei lähe 
aga kahjuks kusagil arvesse. Mil
legipärast ei lähe arvesse ka lek
tüüri ärakuulamine.

Viimasel ajal on koormus väga 
palju suurenenud, mõnel on näda
las 18 tundi, aga on ka üle 20 tun 
ni. Kateedrijuhataja pidas seda en
neolematuks inimese ekspluateeri
miseks. Koormuse suurenemine on 
tulnud sellest, et teaduskonnad 
suurendavad oma tundide arvu, t u 
leb juurde uusi osakondi. EO keele
rühmadesse on tulnud ka neid, kel
lel polegi võõrkeele eksamit tarvis 
teha. Kõikidele, kellele vaja, ei ole
gi praegu enam suudetud võõr
keelt õpetada. Kreeka keele õpeta

Tö nõukogus
*  KEELED, KEELED! 
m TEADUSTÖÖS IKKA HÄSTI! 
e  TEADUSAMET?
® ARSTIDEL KAKS KATEEDRIT ROHKEM

mine toimub ühiskondlikel alustel, 
koormust see ei anna.

Kui oleks paljundusaparaat, kas
või osakonna peale, miks mitte ka 
koos vene filoloogia osakonnaga. 
Ülikooli paljunduse kaudu saab 
küll töid teha, kuid filoloogidele 
on seUest vähe. Praegu lasevad 
õppejõud materjale  paljundada oma 
abikaasade töökohtades, isegi tasu 
eest Tallinna teenindusmajas.

Ligi neli aastat ei ole ilmunud 
ühtegi rotaprintõppevahendit . Üli
kooli kir jastuses nõuti sirge serva
ga käsikirju, suuremal hulgal on 
neid raske trükkida, ei ole kogemu
si. Kirjastusega selles suhtes le
pingut sõlmida ei saa, sest neil 
mittekoosseisulisi summasid enam 
ei olevat. Kirjastusega läbirääkimisi 
pidades selgunud, et käsikirja pil
distamiseks ei ole sirget serva v a 
ja.

A. All tegi ettepaneku ära lõpe
tada keele õppimine kaugõppes. Se
nised tulemused on kesised, keel
dutakse isegi sõnavara õppimisest.

ф  Sõnavõttudes ja küsimustes
kujunes põhiliseks arvamus: keeled 
peaksid selged olema juba kesk
koolis, nii et ülikoolis ei oleks 
enam vaja keskkooli tasemel keeli 
õpetada, võiks vaid täiendada või 
ainult fakultatiivselt õpetada. Olu
kord on aga niisugune nagu on ja 
kuni ükskord nii kaugele jõuame, 
peavad vähemalt normaalsed õppi
mistingimused olema. Prof. Helmut 
Piirimäe sooviks on, et ka rootsi 
keelt oleks võimalik õpetada, sam u
ti teisi Skandinaavia keeli. Paraku 
peab praegune rootsi keele õppe
jõud -inglise keelt õpetama. Kui 
inglise ja saksa filoloogia õppejõu* 
de oleks piisavalt, saaks TÜ-s õpe
tada ka itaalia, hispaania jt. keeli. 
Taani keelt võiks õpetada Pent 
Nurmekund (küllap mitmeid teisigi 
keeli), kuid tema saadeti mõni a a s 
ta tagasi ülikoolist ära. Kes ja 
miks, jäi isegi nõukogus selguse
tuks.

Prorektor Valter Haamer arvas, 
et kui mõni üliõpilane paarist tu : 
handest kaugõppijast keelega toime 
ei tule, ei maksaks kaugõppe koh
ta veel üldistusi teha. Kaugõppest 
võõrkeele äravõtmine ei oleks õige 
samm. Õppekirjanduse väljaandmi
sega on tõesti probleeme. Ta a r 
vas, et laborandid võiksid õppida 
käsikirja pildistamiseks korralikult 
trükkima. Siis ei oleks vaja enam 
teisel inimesel teksti ümber lüüa. 
Olgu pealegi, et serv ei ole sirge. 
Ka paljundusaparaate oleks väga 
juurde vaja, aga aparaa t üksi ei 
päästa, kui puudub vastav paber.

®  EELMISE AASTA TEADUS
TÖÖST TEGI KOKKUVÕTTE 
TEADUSPROREKTOR PROFES
SOR ANTS KALL1KORM.

Mõned väljavõtted sellest.
Kas me teamegi, et ülikoolis 

töötab praegu 1256 õppejõudu 
(neist 111 teadusdoktorit ja 560 
-kandidaati)? Need arvud on 1988. 
aas tas t  suuremad. Aasta lõpus oli 
TÜ-s 90 kateedrit, 39 teaduslabo- 
rit (neist 5 harulaborit). Avati 4 
uut laborit: psiihhomeetria ja  psüh
hofüüsika, raamatukogunduse 
teooria ja  ajaloo, teadusökonoomi- 
ka ning välissuhtlemise õigusprob- 
leemide laborid. Ülikooli juurde 
loodi ka 6 väikeettevõtet: «Unicon- 
sult», «Metar», «Eric», «Агесо», 
«Tarbatu» ja «Optima».

G  Teadustöö plaani aluseks on 
31 põhisuunda, selle raames täide
ti 249 plaanilist teemat. Osaleti 17 
üleliidulises teadusi ik-tehnilises 
programmis 49 ülesandega ja 
VMN maade teaduslik-tehnilise 
progressi kompleksprogrammist võ
tab TÜ osa 8 ülesandega jm. Kahe
poolsed koostöölepingud on sõlmi
tud 18 sotsialismi- ja 18 kapitalis
mi rn а а kõrgkooli ja teadusasutuse
ga.

#  1989. aastal kaitsti 8 doktori- 
(Jüri-Haih Kaljusto, Eevi Uist, 
Gunnar Karu, Mart Sõrg, Larissa 
Volpert, Viktor Fainštein, Talis 
Bachmann ja Raik-Hiio Mikelsaar)

ning 23 kandidaadiväitekirja. As
pirantuuri lõpetas 45 aspiranti,  
neist tõö kaitsmisega 3 ja väite
kirja esitamisega 16. Doktorante 
oli 6. Ülikooli erialanõukogudes 
kaitsti l doktori- ja 39 kandidaadi
väitekirja.

Ф  Ülikooli töötajad publitseeri
sid 2287 tööd, neist välismaal 237 
(s. o. 10,4%, 1988. aastal moodus
tas see 8%)- TÜ-s anti välja 25 
kogumikku ja 39 TÜ Toimetiste 
köidet, ilmus 21 monograafiat ja 
7 grifiga õpikut.

@ Patendinduses saadi 17 autori- 
tunnistust,  16 lahendust tunnistati 
leiutiseks, saadi 4 patenti, regist
reeriti 1 kaubamärk.

#  Üleliidulisel rahvam ajandus
saavutuste näitusel pandi välja 6 
eksponaati,  neist 1 sai hõbemedali, 
rahvusvahelistel näitustel osaleti 6 
korral 19 eksponaadiga.

#  Rahvamajanduses juurutati 
39 töö tulemused.

Ф  Teadustöö üldmaht oli 7,5 mil
jonit rubla, sealhulgas lepinguliste 
tööde maht 4,9 miljonit rubla. Va
bariigi vajadusteks tehti töid 2,5, 
Tartu linnale ja rajoonile 0,32 mil
joni rubla eest.

£  Vabariigi parimate teadustöö
de nimistusse arvati 17 TÜ tööd, 
NSVL TA 1988. aasta aruandes 
märgiti ära ülikooli osavõtul teh
tud uurimistöö tulemused (see oli 
elektrokeemia laboris prof. Uno 
Palmi juhendamisel valminud töö)<

©  Tunduvalt elavnes välissuht
lus. Moskva kaudu viibis välisko- 
mandeeringuis 34 õppejõudu, tea
durit ja  62 üliõpilast (1988 — 70, 
27) ja  Eesti kaudu 428 õppejõudu 
ja teadurit ning 72 üliõpilast (1988
— 166 ja 2).

Ülikool ise võttis vastu 748 vä
liskülalist (152 sotsialismi- ja  596 
kapitalismimaadest) . 1988 olid need 
arvud 134, 45, 89.

©  Olulisteks sammudeks TÜ tea
dustöös olid lepinguliste tööde põ
himääruse koostamine ja rakenda
mine ning välissuhete osakonna 
uus põhikiri. Muutmisel on teadus
tööde eelarvelise finantseerimise 
süsteem.

Mõned punktid otsusest:

ф  kateedritel ja  laboritel tuleks 
säilitada lepinguliste uurimistööde 
maht vähemalt senisel tasemel. Tea- 
dusökonoomika laboril on vaja ana
lüüsida vabariigi eelarvet võimalike 
teadustööde tellijate selgitamiseks;

0  TÜ teadustöö paremaks tu t
vustamiseks arendada välja tea
duslik-tehnilise info ja näituste ta
litus ning näha ülikooli eelarve* 
ette eraldi summad näituste ekspO' 
naatide valmistamiseks;

ф  kehtestada kord, et ülikool^5 
korraldatavate teadusürituste läbi' 
viimise otsustab TÜ nõukogu.

Peale aruande esitamist infor
meeris teadusprorektor nõukogj- 
liikmeid vabariigis moodustatud 
teaduse korraldamiskornisjoni tzg v  
vusest. Seda juhib Ülo Vooglaid' 
ülikoolist kuuluvad sinna rektor ja 
teadusprorektor. .

(Järg 4. lk.)



UNIVERSITAS TARTUENSIS

Tudeng ütleb ka, 
mis ta asjast arvab

ETTEPANEK

Avalikustan raamatu
kogutöötajate ameti

palgad ja lisan mõnda

ТО tudengitele
Asja oma tegevust alustanud 

«Studio В» ootab kõigi erksavaimu- 
(iste inimeste kaasalöömist idee
kavandite genereerimisel, mille a lu 
sel saaks luua joonlsfllmlseeriaid 
lastele. Üks selline seeria koosneb 
13 osast, kusjuures iga osa kestus 
on ca 8 minutit. Neid osi peaksid 
seeriaks ühendama samad põhite- 
gelased, olgu neid siis üks, kaks, 
kolm või neli. Seeria iga järgmist 
°sa  saab kasutada jär jest uute tee
made läbimängimiseks. Milliseid 
■kangelasi liikuma panna soovitakse

— lapsi, loomi, fantastilisi figuure 
jne. —, see on autorite teha. Küll 
aga  ootavad režissöõrid, et idee
kavandis pakutud dram aturgia  või
maldaks luua huvitavaid karakte
reid. Samas loodab «Studio В», et 
pakutud ideekavandid võimaldaksid 
luua filme, mis kinnistaksid lastes 
elu tähtsaid põhiväärtusi — ausust, 
töökust, abivalmidust, hoolikust, 
rüütellikkust jne.

Meile vastuvõetava ideekavandi 
eest (ühel või paaril masinakirja- 
lehel) maksab «Studio В» 1000

r u b l a  ja sõlmib autoriga tema 
soovi korral lepingu ideekavandi 
vormistamiseks stsenaariumina.

Meie postiaadress on:
Tallinn 200001
Tallinna Peapostkontor, «Studio В» 
Postkast 399.

31. JAANUARIL 
PEAKOMISJONIS!

1. Dots. Lembit Saarnits  täpsus
tas  ü l i k o o l i  j u h t i m i s s k e e 
m i g a  seonduvaid küsimusi. Ta 
ptärkis, et juhtimise subjekt ja  ob
jekt aetakse pidevalt segi. Me ei 
tohiks unustada, et parlament on 
otsustav, s. o. võim, aga  dekaanid 
näiteks on täjdesaatev-korraldav 
tasand. Juhtimisküsimustega pike
mat aega tegeldes on m ärgata  mit- 
jneid sellealaseid tühikuid ka üli
koolis. Kui on tegemist 200—300 
•nimesest koosneva kollektiiviga, 
Peaks üks kompetentne isik pide
valt tegelema juhtimisküsimustega, 
aga meil on 8700 inimest ja  pole 
hetkel kedagi võimalik nimetada,

kelle põhitöö oleks juhtimisküsi
mustega tegelemine, nii e t ___ !

Samas selgus ka vajadus ta a s 
tada ü l i k o o l i s i s e n e  a k a 
d e e m i l i n e  k o h u s ,  kus tegel
dakse kitsaskohtade ja konfliktide 
arutamisega juriidiliselt ja  eetili
selt tagatud tasemel. Siiani tegu t
senud seltsiiriehelik kohus on 31. ok
toobril 1989 erru läinud. Loomu
likult on siin a/ü kaasarääkimine 
iseenesest mõistetav.

2. Arutati ü l i k o o l i  f o n d i  
p õ h i k i r j a  p r o j e k t i .  Pers- 
pekttivs tuleb luua üks ülikooli 
fond, mille osadeks oleksid juba te* 
gutsevad kaks fondi. Fondi juhti
mine ja  töö korraldatakse põhikir
ja järgi,  kusjuures kaasa haara tak

se inimesi ka väljastpoolt ülikooli. 
Probleem on edasi päevakorral.

3. 14. veebruaril toimub jär je
kordne peakomisjoni istung. Osa 
võtma on palutud kolk toimkondade 
liidrid ja keelatud pole kellegi osa
võtt nõukogu saalis kell 9 a lg a 
vast arutelust.

Samas tulevad taas arutamisele 
ülikoolis juhtirnisküsimused, üli
kooli põhikirja värskendatud ja vii
mistletud tekst ning püüame saada 
ülevaadet ülikooli palgakorralduse 
perspektiividest (seda suunda on 
vaagitud juba kolmel korral ning 
ülikoolipoolne ettepanek vabariigi 
valitsusele esitatud) ja  alustada 
pensionide ning muu sotsiaaltoe- 
tustesse puutuvaga.

MATI SALUNDI

' 2. Astmeline haridus ülikoolis, 
üliõpilaste erialakeskne atesteerimine

1) Astmeline kõrgharidus ülikoolis koosneb reeglina 
kahest astmest. Madalam aste on harilikult lühemaajaline 
(4—5 õ.a.) ja  kõrgem aste pikemaajaline (5—6 õ.a.), mis 
võib lõppeda akadeemilise kraadi kaitsmisega. Molema 
astme lõpetanud saavad Tartu Ülikooli diplomi, millega 
omistatakse erialale ning astmele, vastav kutse. Tehakse 
ettepanekud tööseaduste vastavusse viimiseks diplomi 
järkudega omistatud kutsetele. Üleminek astmelisele kõrg
haridusele toimub jä rk-jä rgult arvestusega, et esimesed 
järku kinnitavad diplomid väljastatakse 1992.—94. a. E n 
ne seda perioodi välja antud diplomid loetakse kuuluvaks 
kõrgemasse järku. Cum laude diplomile kehtestatud soo
dustused jäävad kehtima.

2) Baashariduse (2—3 a.) annavad reeglina kohustusli
kud üldkursused ja mõned edasise spetsialiseerumisega 
seotud valikkursused. Baasharidust andvad kursused pea
vad olema jõukohased enamikule üliõpilastest ning andma 
kindlad teadmised vastavate ainete põhialustest. Baas- * 
haridus ei tohi olla rangelt erialane. Kõigi erialade õppe
plaanidesse tuleks lülitada üldkultuurilised ained.

3) Spetsialiseerumisega (2—3 a.). toimub põhikursuste 
ja sellele järgnevate  erikursuste süvakäsitlus domineeri
valt valikkursuste vormis. Üliõpilastel on võimalik suhte
liselt laias ulatuses valida neid huvitavaid erialasid kui 
ka laiemaid kursusi ning valida ka omandamise tase. 
Hindamisel kasutatav punktisüsteem fikseerib stuudiumi 
jätkamiseks ning stipendiumi saamiseks vajalikud määrad.

4) Kõrgema kvalifikatsiooni (1—2 a.) saavad need üli
õpilased, kes lõpetavad stuudiumi diplomitööga. Neile 
võidakse omistada magistrikraad (ka pedagoogilistel eri
aladel), mille s taa tus  fikseeritakse ülikooli akadeemiliste 
kraadide põhimäärusega.

5) Üliõpilaste erialakeskne atesteerimine viiakse läbi 
spetsialiseerumise kaudu kolmanda õppeaasta lõpus ja toi
mub suulise või kirjaliku eksami või atestatsioonitöö vo r
mis eesmärgiga omandatud teadmisi süstematiseerida ja 
võimalikud kõrgemat kvalifikatsiooni omandama asuvad 
üliõpilased välja selgitada. Välistatud ei ole mitmene ja 
korduv atesteerimine (näiteks teisel ja  neljandal või 
viiendal õppeaastal) . Pedagoogilistes osakondades toimub 
kutsesobivuse katse.

Konverentsi «Ülikooli tulevik» põhisuundadest

ASTMELISE 
ÕPETUSE KOHTA

See alalõik on vana ja  uue võ it
luse segam ise ja  vorm ivalam ise tu 
lemus, mis lubab oletada, et ta va
jab varsti järjekordset üm bertege
mist. Lähtun sellest, et on vaja luua 
üliõpilaskeskne õppesüsteem.

Siit ka ettepanek: veel kord tõsi
selt läbi kaaluda ülikooli võim alu
sed (ja kä perspektiivid) nn. aine
süsteem i sisseseadmiseks, mis ba
seerub üliõpilase õigusel koostada  
endale tunniplaan (Õppeplaan) ise. 
A nda võim alus võtta  sinna nii eri
alasid ku i ka üliõpilase enda seisu
kohalt vajalikke ja üldharivaid  
loengukursusi, om andada neid eri
nevas raskusastm es ja  siit tulene
valt saada ka erineva tasemega  
diplom .

Selline õppesüsteem  võimaldab  
paindlikult kombineerida õppeai
neid vastavalt õppija huvidele ja  
võimetele, arendab üliõpilastes ise
seisvust ja  iseotsustam ist, initsia
tiivi n ing vastu tustunnet. Selle et
tepaneku kasuks räägib veel kaug- 
õppevorm i ku i paralleelse õppevor
m i kaotam isega seonduv. Koolita- 
mis- ja õppimistarbe kasvu on ette 
näha, kui paljud täiskasvanud, kel 
tee kunagi kõrgkoolist mööda 
läks, tunnetavad, et haridustaset 
hakatakse arvestam a konkureeri
m isel vabale töökohale, ja  soovivad  
seetõttu  saada ülikooliharidust. 
Nende jaoks on ülaltoodud ettepa
nek sel juhul ainuvõimalik.

See süsteem  on m ujal maailmas 
ära proovitud ja  tal on pikem  aja
lugu kui NL, kust oleme saanud  
tänase haridussüsteemi. Kui isegi 
nüüd, taasärkam isajal ei osata (ta 
heta) seada Tartu Ülikooli arengu 
lõppeesmärgiks Tartu Ülikooli dip
lomi tunnustamist esialgu Põhja- 
Euroopas ja hiljem kogu maailmas, 
siis võib lugeda seda kava vana
meelsete võiduks, kes on lubanud 
m uudatusi vaid sedavõrd, et see 
annaks välja hea kosm eetilise re
mondi mõõtmed ja lükkaks õppetöö 
uuele alusele seadmise valulikum as- 
se aega — tulevikku.

P. S.. Is ik liku lt ootan väga aine
süsteem i sisseseadm ist juba sel sü 
gisel.

. M ARKO  M Ä E K IV I , 
kaubandusök. I  k.

vaidlust lõpetades
Tartu Ülikooli a/ü komitee kir- tatud ja igapäevatöös vajalik. Ha- 

jatükk «Palgad, palgad, palgad . . . »  ridus ja  töötamise aeg juhtivtööta- 
(«UT» 12. jaan. 90.) ja seltsimeeste jate töötasu ei tõsta, ainult raa- 
V. Peedimaa ja O. Andla arvamus- matukoguhoidjatele tuleb 5 rubla 
teavaldused raam atukogutöötajate  juurde iga raamatukogus töötatud 
raske rahakoti kohta tekitasid taht- 5 aasta kohta, 
mise teha meie palgam äärad üldi- * * *
selt teatavaks. NSVL Ministri te Mis veel? Möödunud aasta  mai- 
Nõukogu määrusega  24. detsemb-. kuust said raamatukogutöötajad 
rist 1976. aastast kehtestati esimese palgale juurde keskmiselt 30% nn. 
kategooria  raamatukogudes kuu- vaesuse kompensatsiooni. Seda 
palgad järgmiselt: tänu  kultuuritöötajate ametiühingu

direktor: 200—220 rbl.,
asedirektor: 10—20'% vähem direktori palgast,  
osakonnajuhataja: 160— 180 rbl., 
keskharidusega raamatukoguhoidja: 80 rbl., 
kõrgharidusega raamatukoguhoidja: 100 rbl., 
keskharidusega vanemraamatukoguhoidja: 100 rbl,, 
kõrgharidusega vanemraamatukoguhoidja 110 rbl., 
majandusosakonna juhataja: 115— 125 rbl., 
komandant: 90 rbl.

Nii «kõrget» töötasu saadakse visale võitlusele. Kuni oktoobrikuu- 
ülikooli raam atukogus alates ni 1989 pidi pensioniealine raama- 
1. veebruarist 1985. Siis omistas tukogutöötaja oma ametit edasi pi- 
ENSV kõrghariduse minister dades loobuma pensionist. Samal
I. Nuut oma käskkirjaga nr. 28 
29. jaanuaris t ülikooli raam atuko
gule esimese kategooria. Kuni 1985. 
aastani olime teise tähtsusjärgu 
raamatukogu (Tartu linnaraamatu- keelatud, 
kogul oli I kategooria), sest for- Nõnda siis, 
maalsest raamatukogustatist ikast Peedimaa ja  
sõltuva riikliku standardi jä rg i ei 
olnud ülikooli raamatukogus kül
lalt palju lugejaid. Nimelt loenda
takse mõnel pool lugejat igas tee- 
niduspunktis eraldi, meil arvesta
takse iga inimest lugejana ainult 
üks kord.

Töötasu tõstmiseks 1985. aastal 
tuli üheksa aastat tublisti vaeva 
näha. Niikaua saime palka 20—40

aastal sai lubatuks ka teenistujate 
ameti- ja  kutsekaaslus ning ra a 
matukogutöötajate osalemine lepin
gulises töös. Seni oli seegi rangelt

et kui seltsimehed 
Andla esitasid and

med raam atukogutöötajate  kõrge
test töötasudest, ei ole ju ttu  põhi
palgast,  vaid arvesse on võetud 
kõik lisatasud ning koha- ja  kutse
kaaslus. Meil ei ole teist vä ljapää
su olnud. Fakt on see, et raam atu
koguhoidja või komandant oma põ
hipalgaga ära ei ela, isegi osakon
najuhataja vireleb vaesuse piiril. 
Nõnda siis võetakse vastava tasu

rtibla, keskmiselt 30 rubla vähem: eest ette ka transporditöölise, ko-
direktor näiteks 180—200 rbl., osa
konnajuhataja 140— 160 rbl. jne. 
Eriti raske oli direktorile ja  ase
täitjatele maksimaalpalka kaubelda, 
sest juhtivtöötajate palgafond oli 
väga rangelt limiteeritud ja sm. 
O. Andla anda ja jagada . Nõnda 
oli ka asedirektori palk hirmus pi
sike — 180 — 20% =  144 rbl.

Selge see, et raamatukogu perso
nali kujunemislukku on sellest pisi- 
raha perioodist jäänud jäljed tän a 
seni. Ja kas meil nüüdki parem on? 
Preemiad praktiliselt puuduvad. Li
satasu on raamatukogutöötajail 
võimalik saada võõrkeelte oskuse 
eest — 10% ühe ja 15% kahe võõr
keele valdamise eest, juhul kui kee
leoskus on vastava eksamiga tões-

ristaja, valvuri, uksehoidja, riide
hoidja või mõni muu võimalik töö, 
asendatakse lapsepuhkusel olevat 
kolleegi või ametikaaslast . On see 
neile auks või häbiks, otsustage 
ise, kui võrdlete raamatukogu puh
tust, korda ja kogu töökorraldust 
ülikooli mõne muu allasutuse oma
ga. Ei ole õiglane, kui V. Peedi
maa ja O. Andla arvestavad selle 
töö eest saadud tasu raam atukogu
töötaja keskmise töötasu sisse. Ar
van seda laadi teabe levitamise 
a lavääris tavaks ja minnes üle emot
sionaalsemale käsitlusele avaldan 
mõned mõtted seoses nende nüke- 
tega, mis sisalduvad Vello Peedi
maa intervjuus ülikooli ajalehele, 

(Järg  4. lk.)
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Avalikustan...
(Algus 3. lk.)

Küsimus kas Andla annab raha, 
Peedimaa lubab ja Fingilt saab all
kirja, 011 üleüldine, sugugi mitte 
ainult seotud tolle Togliatt i ko
mandeeringuga, (Koostöö sealse 
raam atukoguga tekitab mingit vin
duvat kadedust.) Iga komandee
ring, iga ost, iga töölevõtmine, iga 
leping, iga tellimus, iga arve on 
raamatukogul seotud nende kõrge
malseisvate isikute otsuste ja tah 
tega. On seotud ikka veel, kuigi 
oma kirjadega rektorile taotlesime 
möödunud aasta septembrikuust 
alates, kolmel korral põhjendusi li
sades finantsilist sõltumatust. Tsi
teerin siinkohal O. Andlat 4. ja a 
nuarist s. a.: «Teadusraamatukogu 
põhikiri (uus) on veel kinnitamata, 
ka eelarve on raamatukogule eral
damata. Pole rektori luba ei pea
raamatupidaja ega teiste ametikoh
tade moodustamiseks raam atuko
gul.» Au Oleg Andlale vastamise 
eesti Kõik teised raam atukogu kir
jalikud pöördumised ülikooli ju h t
organite poole viimasel paaril a a s 
tal on jäänud vastuseta ja  sisulise 
tähelepanuta. Kõik need on olnud 
raamatukogule olulised ja  elulised 
lahendust vajavad probleemid, olgu 
see siis varalise vastutuse korral
dus, valuutataotlus, inventuuride 
läbiviimise formaalsus, palve lisa- 
finantseerimiseks, mure katuse läbi- 
jooksmise pärast või tellimus var- 
gapüüdja ostmiseks raamaturööv- 
lite tegevuse jätkumise tõttu, jne., 
jne.

Ohelt poolt võttes on asi nõnda, 
et ülemused justkui ei suuda mi
dagi otsustada ja  teiselt poolt ei 
luba nad seda teha ka raam atu 
kogu töö eest vastutaval isikul, t a 
kistades sel moel raamatukogu di
rektorit ametiülesannete täitmisel. 
Ei oska enam kuidas olla, et saa 
da vastust või võimalust iseseis
valt tegutseda. Justkui me rääg ik
sime täiesti erinevates keeltes. Tei
selt poolt ei ole nõnda ka võimalik 
midagi ette võtta, et vabaneda 
eestkostjatest, hooldajatest ja raa 
matukogu töövajaduste üle otsus
tajatest, kamandajatest ja kohusta
jatest. Reaalselt käib elu ülikoolis 
edasi niisama moodi kui sügavatel 
stagnaaegadel. Isegi absurdsest ja 
asjatust ts iviilkaitsemängust ei ole 
osatud loobuda. Ei pea õiglaseks ka 
pidevat viitamist rektorile, sest rek
tori luba ootamist näikse vaja ole
vat ametnikkudele-bürokraatidele, 
see ei ole asja edasiviimise huvides. 
Tahaksin hüüda — inimesed, kus 
te ise olete!

Ülemusehirmu ettelükkamine 
näikse aga  nonda veres olevat, et 
nähakse olematutki tonti. Kinnitan, 
et ei tea ega mäleta end kunagi 
kedagi ülikooli halduspoolelt Rein 
Ristlaanega hirmutanud olevat. 
Siinkohal jääb mul ainult üle Rein 
Ristlaant tänada. Sest selgeks sai, 
millised asjaolud sundisid ülikooli 
juhtkonda raamatukogu huvides te 
gusad olema. Kartus ja hirm Rein 
Ristlaane ees oli põhiteguriks. Nõn
da siis tuli kogemata välja tõde. 
Sügavate s tagnaaegade kiuste a r 
vasin seni naiivselt, et meil kõigil

oli ühine püüd üles ehitada ja elus 
hoida selline raamatukogu ülikooli 
tarvis, mis oleks võimalikult parim 
nii tudengi kui teaduri jaoks.

Oma ülikoolile pühendatud tead
liku ja tegeva elu lõpul esitan 
aima m ater‘i juhtkonnale kolm vii
mast soovi (tust) .

Esimene. Kui teie käest midagi 
küsitakse, palun, vastake! Viivita
mine või vaikimine ei väldi va ja 
dust probleemi lahendada, vaid te
kitab vastastikust usaldamatust ja 
uusi segadusi.

Teine. Kui te asute probleemi la
hendama, palun, arutage asju koos 
nendega, kelle küsimus, kelle prob
leem see on. Juuresolek ja osale
mine asjaolude arutamisel on de
mokraatlik elemenlaarnõue ning 
tülikas ja ebamugav ainult siis, kui 
e i ’ taotleta ausaid ja  asjalikke la
hendusi.

Kolmas. Kui olete asjaosalised 
ära kuulanud, küsimusi vaaginud, 
lahendusi otsinud — otsustage mi
dagi ära. Otsustamine on teie o t
sene ametikohustus. Otsustada tu 
leb ka siis, kui mõni asjaolu ei ole 
lõpuni selge, sest ta saab klaaruda 
vaid tegevuse käigus. Lahendus ei 
pruugi olla ainuvõimalik, parim, 
kõigile meeltmööda, absoluutselt 
lõplik, harjumuspärane.

Kõik eelöeldu on kirja pandud 
südamevaluga mõeldes mitte ainult 
raamatukogule, vaid silmas on pee
tud üldisemat — väärtush innan
guid, suhtlemis- ja juhtimisstiili 
ülikoolis.

LAINE PE EP

EESTI NAISÜLIÕPILASTE 
SELTS

korraldab kolmapäeval, 14. veeb
ruaril kl. 17 ENÜS-i vilistlase 
prof. Elise Käer-Kingisepa mäles- 
tusõhtu füsioloogiakateedri ruumi
des Näituse 2. Oodatud on kõik 
huvilised.

ANTIIKKULTUURI

lektoorium on kolmapäeval, 14. veeb
ruaril kl. 18.15 ТО nõukogu saa 
lis. Kavas Peeter Oleski ettekanne 
«Ideaalide võidujooks ja kultuuride 
konkurents».

SUUR TÜ MALE- 
VÕISTLUS

*

Kutsume osalema kõiki, kel käi
gud selged ja malekella käsitsemi
ne raskusi ei valmista.

Mängime laupäeval, 17. veebrua
ril kell 12 Tartu Maleklubis (M a
gasini tn. 1). Kokku tuleb mängida 
7 partiid. Arvestust peetakse šveitsi 
süsteemis. Ajakontroll on kumm a
legi 15 minutit. Osavõtumaks 2 
rubla.

Auhinna saavad ka paremad ilma 
järguta  mängijad.

Akadeemiline Maleselts

a u t ö k u r s u s e d  
ÜLIÕPILASTELE

neljapäeval, 15. veebruaril kl. 17 
Tiigi 78—235.

Nalja kah!
AUTOJUHIEKSAMIL 

RAIs

Küsimus: Kuidas eemaldada õh
ku auto hüdropidurisüsteem ist?

Vastaja, ravi VI kursuse nais
tudeng  — m õneminutilise m õtle
mise järel.

Vastus: A uto hüdropidurisüstee- 
rni tuleb panna sõetablette. Kui söe- 
tabletid eem aldavad kõhust gaasid, 
siis eem aldavad nad ka õhu liiidro- 
pidurisüsteem ist.

JUHTUM TALLINNAS

On hilisõhtune aeg. TÜ auto- 
m otokabineti autokursustest osa
võtja juuratudeng läheb Tallinnas 
hotellist «Olümpia» hotelli «Viru». 
Eelnevalt on ta hotelli «Olümpia» 
baaris lõbusalt aega veetnud ja  
nüüd saadab seltskonnas olnud 
daam i «Viru» hotelli. Tänavad on

libedad ja kavaler hoolitseb igati 
oma daam i eest.

Jõudnud ristm ikule, näeb tudeng  
liikluse reguleerijat ettesirutatud  
parema käega ja parema küljega  
tudengi poole. Kiiruga tuletab tu 
deng meelde reguleerija asendite 
tähendust. Selline asend keelab ja 
lakäijal sõidutee ületamise regulee
rija rinna eesl. Sõiduteed võib üle
tada ainult reguleerija selja ta 
gant. Sõidutee ületamiseks selja ta
gant aga tuleks m inna tükk maad 
ringi, mida tudeng esialgu ei viitsi 
teha. Ta ootab, kuna reguleerija la
seks parema käe alla, ei siis üle 
sõidutee minna. Ootavad pool tu n 
di, kuid reguleerija ei kavatsegi 
asendit muuta. Ei midagi, tudeng  
oma daam iga on sunnitud ringi 
minema reguleerija selja tagant. 
Lähemale jõudes selgub, et regu
leerijaks on Lenin . ..

Kirja pannud auto-m oioklubi 
juhataja  

AA'TS PILT

Uusi trükiseid
1SSUE 1(93) — 2(94). March-June
1989. Tartu 1989, 350 eks., 144 lk., 
detsembrikuul

Organic Reactivity. Vol. XXVI.
rbl. 1.60.

Programmeerimiskeel C. P rog
ramme kõigile. T. Kelder, Ü. Kaa
sik. Tartu 1989, 200 eks., 192 lk., 
35 kop.

Programmeerimiskeele FORTRAN 
77 dialoogsiluja. Programme kõigi
le. Ü. Kaasik, E. Saks. Tartu  1989,
300 eks., 48 lk., 10 kop.

Orienteerumisspordi terminid. A. 
Kivistik. Tartu 1989, 750 eks., 56 
lk,, 10 kop.

Katioonide kvalitatiivne analüüs. 
Praktikumi juhend ravi, bioloogia, 
geoloogia ja  kaubatundmise eriala 
üliõpilastele. Kolmas, parandatud 
ja täiendatud trükk. Tartu 1989, 
500 eks.f 52 lk., 10 kop,

Anioonide kvalitatiivne analüüs. 
Praktikumi juhend ravi, bioloogia, 
geoloogia ja kaubatundmise eriala 
üliõpilastele. Kolmas, parandatud 
ja täiendatud trükk. Tartu  1989, 
500 eks,, 48 lk.» 10 kop.

Eesti keele tekste ja  harjutusi 
vene üliõpilastele I. 1. vihik. 5.
trükk. Tartu 1989, 500 eks., 88 lk., 
15 kop.

Eesti keele tekste ja  harjutusi 
vene üliõpilastele I. 2. vihik. 5.
trükk. Tartu 1989, 500 eks., 116 lk.,
20 kop.

Talis Bachniann, Rait Maruste, 
õ iguspsühholoogia alused IIL T ar
tu 1989, 600 eks., 96 lk., 20 kop.

V. Särgava. Hingamisteede ja 
kõrva kliiniline anatoomia. Kolmas 
trükk. Tartu 1989, 800 eks., 48 lk.,
10 kop.

•*
Tartu Ülikooli struktuur ja  isik

koosseis 89/90. Teatmik. Tartu 1989, 
800 eks., 224 lk., rbl. 1.

Ученые записки ТУ. Выпуск 873. 
Проблемы обучения и контроля 
иноязычной речевой деятельности. 
Methodica. Тарту 1989, 300 экз., 
132 с., 1 руб, 60i коп.

Тезисы докладов научной кон
ференции «Великая французская 
революция и пути русского осво
бодительного движения». 15— 17 
декабря 1989 г. Тарту 1989. 500 
экз., 112 с., 40 коп.

ТО nõukogus
(Algus 2. lk.)

Viimasel koosolekul jõuti ühehääl
selt järeldusele, et baasfinantseeri
mist ei saa anda ühiskondliku or
gani kätte. Kõige otstarbekam näib 
olevat moodustada valitsuse juurde 
teadusamet, kes tegeleks kogu 
kõrghariduse ja  vabariigi teaduse 
finantseerimisega erinevate looda
vate fondide kaudu, seega ei kuu
luks kõrgkoolid haridusministeeriu
mi alla, vaid suhtleksid valitsuse
ga otse teadusameti kaudu. Kõrg
haridus baseerub primaarselt siiski 
teadusel. Leiti, et kuni 10% baas
finantseerimisest läheks grantide, 
erinevate programmide ja taotluste 
finantseerimiseks. Eri reana oleks 
teadusameti käsutuses kapitaalma
hutused ehituste ja  aparatuuri 
jaoks.

Väljatöötamisel on fondide ja 
teadusameti põhikirjad ning teadu
se seadus.

Haldusprorektor Vello Peedimaa 
kahtles teadusameti kasulikkuses 
ülikoolile.

Ф  Senine Üliõpilaste Teadusliku 
Ühingu esimees dots. UDO RE1NO
täiendas teadusprorektori etteka-n- 
net: «OTÜ nõukogu on likvideeri
tud, üliõpilastead us mitte. Oleme 
jõudnud tagasi aega, kus 30—45 
aasta t  tagasi ÜTÜ alustas tegevust, 
kuid teadustöö tegemine oli vaba
tahtlik. Teadustöö juhtimine jääb 
teaduskondadele ning üldine kõrvu
pidi vedamine on lõppenud».

£  MUUDATUSTEST UUTE 
ÜLIÕPILASTE VASTUVÕTMISEL 
KÕNELES ÕPPEPROREKTOR 
PROFESSOR HEINO SIIGUR.

TÜ-sse võetakse alaliselt Eestis 
elavaid keskharidusega isikuid, teis
te liiduvabariikide ja välisriikide 
elanikke aga  vastavalt lepingule.

Vähem on erisoodustusi. Nii võe
takse TÜ ettevalmistusosakonna 
edukalt lõpetanuid ainuit mate
maatika, füüsika ja  keemia eriala
le. Ülejäänud erialadel arves tatak
se EO lõpueksameid üldises konku
rentsis teiste sisseastujatega. Sisse
astumiseksameid ei pea tegema ka 
keskkooli kuld- või hõbemedaliga, 
keskeriõppeasutuse või kutsekesk
kooli kiitusega lõpetanud füüsika, 
keemia, matemaatika ja  rakendus
matemaatika erialale soovijaid. M it
mesuguseid soodustusi on just 
reaalaineid õppima tulnutele.

Mis puudutab väljaspool konkurs
si sissesaamist, siis siia kuuluvad 
ainult reservi arvatud sõjaväelased, 
kellele on kehtestatud riiklikud 
soodustused, n ing  orvud ja vane
mate hoolduseta jäänud lapsed.

Sisseastumiseksamid toimuvad 
juba tuttavaks saanud konkursi- ja 
tasemeeksamitena 10-pallises sü s
teemis. Positiivseks eksamitulemu
seks hinnatakse aga  vastuseid a la 
tes 5 pallist.

#  ARSTITEADUSKONNA DE
KAANI KT. PROF. VELLO SALU
PERE TAOTLES TEADUSKONNA 
NÕUKOGU O TSU SE ' PÕHJAL 
KAHE KATEEDRI LAHUTAMIST: 
ühe anatoomia ja histoloogia ka
teedri asemel on nüüd an atoom ia  
kateeder ning histoloogia ja emb- 
rüoloogia kateeder. Farmaatsia ka
teeder otsustati nimetada farma- 
kognposia kateedriks ning ravimite 
tehnoloogia kateedriks. TÜ nõukogu 
rahuldas 'taotluse.

Rektor tänas koosoleku lõpul 
nõukogu liikmeid töö eest TÜ nõu
kogus. Oli see ju selle koosseisu 
viimane koosolek, aeg laialimine- 
kukski vist küps, sest viimastel' 
koosolekutel oli palju sagimist ja 
jutustamist.

Uus nõukogu tuleb esimest kor
da kokku 2. märtsil.

Kuidas mehed, nõnda töö! Jätkuvat rahvuskultuuri la- 
gastamist, lammutamist ja lõhkumist soovivad eelseisvaks 
hobuse aastaks IL-i ja TKÜN-i pöidlahoidjad.

MARGUS SANGLEPA joonistus

MURDMAASUUSATA
MINE

14. jaanuaril sõideti Käärikul 
TÜ seeriavõistluse II etapp murd
maasuusatamises. Võisteldi vaba
stiilis. Kavas oli naistele 5 km ja 
meestele 10 km. Naiste põlnklassis 
võitis Merike Kallaste (KKT IV) 
18.21, teine oli H. Põldoja (KKT 
III) 19.43 ja kolmas M. Limak 
(arstit. II) 20.01.

Meeste põlnklassis osutus võit
jaks Alar Nigul (KKT IV) ajaga 
31.25. Teine oli E. Aasmäe (KKT. 
III) 31.42 ja kolmas R. Järvelainen 
(KKT IV) 33.07.

Meeste iildklassis võitis A. Soo- 
nets (maj.-küb. I II)  32.17. Teine 
oli A. Nöps (maj. I) ja  kolmas
O. Ojaveer (F-K V).

ÜLLE PAADE

Repliik
ÜLEMINEKUL 

ISEMAJANDAMISELE

«Viimane, palun kustu tage tuled  
ja sulgege uks!» Selliseid silte  
oleks väga vaja elektri kokku
hoiuks. K ustutan pidevalt eripeda
googika kateedri auditooriumis 235 
tulesid. Tundub, et ülikoolis raisa- 
takse m õttetu lt elektrienergiat. 
Usun, et kõik on m inuga nõus.

A N T S  P ILT

Toimetaja VARJE SOOTAK

° lt3
O L I K O O L I  A J A L E H T
Lehetalituse aadress 202400 Tartu, Olikooli t. 18. TÜ, ruumid 240, 241, tel. 3 51 80. Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. Tartu, Olikooli 17/19. III. «UT»
ilmub reedeti. Tellim. nf. 446. Tiraaž 2500 eks.
«Universitas Tartuensis* — газета Тартуского Университета, 202400 Эст. ССР. Тарту, ТУ. Юликооли 18— 241. Тел. 3 51 80. ^
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ÜLIKOOLI AJALEHT

NR. 4 (1589) REEDE, 16. VEEBRUAR 1990 ILMUB 22. NOVEMBRIST 1948 HIND 3 KOP.

EESTI KONGRESSI

SAADIKU KANDIDAATIDEKS
ÜLIKOOLIST ON:

INDREK TARAND.
AADU MUST,
SULEV VAHTRE,
JAAN u n t ,
OLEV RAJU,
PEETER TALI,

TOOMAS FREY,

PEETER VIHALEMM,
LINNART MÄLL,
TÕNU OJA,

MAN GINTER,
TÕNU KAUBA,
RAIT MARUSTE,
ARNO SUSI,
TÕNIS LUKAS,
MART SOIDRO,
ENN BRAUN,
TIIT PRUULI,

MARJU LAURISTIN,
HEINO TÜRNPU,
ELMUT LAANE,
VIKTOR KORROVITS,
OLAVI PAIDE,
REIN LEPIK,
JEKKI RJAZIN.
VALIME 24. VEEBRUARIL!

SOOMLASTEL 
JÄLLE PIDU!

...Helsinki Ülikooli Savo osakond 
j^histab eeloleval nädalavahetusel 

. ■ aastapäeva. Savo osakond on. 
a*nus Soome üliõpilasorganisatsioo
n e s t ,  kes on julgenud läbi aegade 
vastu seista nõudele katkestada 
8uhted Eesti akadeemiliste organi- 
Satsioonidega nii eksiilis kui Eesti- 
^>aal. Juubilari sõitsid õnnitlema 

Toomsalu korpi «Indiast» ja. 
v a rg u s  Sanglepp korp! «Fraterni- 
tas E s t icasb

KUIDAS SAAB TELLIDA 
ÜLIKOOLI AJALEHTE?

Üsna lihtsalt. Ülikooli majandus- 
P^ja  toas nr. 103 lasta kirjutada 
£viitung ja raha maksta II korruse 
p ssa sse .  I l m t i n g i m a t a  tea- 
ada toimetusse tellimisest või sel- 
e pikendamisest ning anda oma 
"ädress. Postiga kojutelfimine mak- 
at) aastas 3.20, valvelauda viimi- 
e6a 1.20. Ongi kõik. Ja tellida 

Sf|ab aasta ringi.

NBl Uudised telefonil 3 51 80.

ANTS PIIP
la

LEO LEESMENT 
r e h a b ilite e r itu d !

Rehabiliteerimisasjade lahendamise aeglane tempo on 
põhjustanud omajagu meelehärmi. Siiski tuleb pealinnast 
ka meeldivaid uudiseid. Professor ANTS PIIBU rehabili
teerimisest teatas kolmapäevane «Edasi». Eesti NSV Pro
kuratuuri 9. veebruari kuupäevaga kiri teatab Eesti NSV 
Ülemkohtu presiidiumi k. a. 7. veebruari määrusest, mil
lega on täielikult rehabiliteeritud Õigusteaduse doktor 
LEO LEESMENT (paraku postuumselt, sest L. Leesment 
ise ei jõudnud oma õigeksmõistmist ära oodata, ta suri 
1986. aastal).

Kus ©n Sinu koht, 
ülikool, 

iseseisvas Eestis?
Kas kõik see, mida me praegu 

teeme, tohiks sobida iseseisvasse 
Eestisse? Kas oleme sellele üldse 
nii mõelnud? Aga on käes viimane 
aeg mõelda. Nn. tulevikukomisjonis 
kiili mõeldakse sellele.

0  Kolmapäevahommikuse arutelu 
juhatas sisse rektor professor 
JÜRI  KÄRNER.

Ta alustas a p a r a a d i s t .  Ig a 
sugune aparaadi vastuseis iseseis
vusele on ikka veel vägev. Kes siis 
midagi vabatahtlikult enda käest 
ära annab, näiteks teaduskonnaski, 
kui seal on kasvõi professori v a 
bad kohad olemas. Mis me siin ik
ka pead liiva sisse topime? Praegu 
oleks vaja rakendada Rootsi ku
ningate äraproovitud võtet. Aja
lugu näitab, et Rootsi kuningad on 
läbi aegade kriisi hetkedel toetunud 
talupoegadele või siis edumeelsetele 
rühmadele. Kahjuks ei võta ta lu
poegkond ülikoolis vedu. Ma mõt
len selle all ii 1 i õ p i 1 a s i, kes 
on jäänud selles suhtes ükskõik
seks ja tegelevad praegu oma in
tiimorganisatsioonidega, rõhutades 
selle liitsõna esimest poolt. Kahju, 
et me ei ole suutnud luua ühtset 
üliõpilaskonda. Kuulu järg i on kor- 
poratsioonidevahelisi läbirääkimisi 
siiski toimunud või toimumas, aga 
see pole veel tõelisi tulemusi and
nud. Kahju, et need paarkümmend 
organisatsiooni, mis meil on, läk
sid oma tegevuses 100 aas ta t  t a 
gasi, mitte 50, nagu see oleks loo
mulik olnud. Nad hakkasid uuesti 
peale eelmise sajandi lõpust, mitte 
sellest hetkest, kus tegevus katkes. 
Oleks vähemalt arvestatud koge
must, mis üliõpilaskonnal tollal 
juba oli ja  mis aitas üsna tugevalt 
ülikoolielu korraldada. Siis oleks 
saanud ka seda teha, mida meilt 
nõutakse: pöörata ülikool pea pealt 
jalgadele. Mis see tähendab?

Minu jaoks tähendab see seda, 
et ülikool tegeleb t e a d u s e g a

j a  t e a d u s e  l e v i t a m i s e g a .  
Ülikool ei pea tegelema ei ühisela
mute, ei stipendiumiga, ei sõjalise 
õpetusega, kõige sellega, mis ei 
kuulu teaduse juurde. Toonitan 
veel kord: ülikoolis on prioriteetne 
teadus ning selle kaudu õppimine 
ja õpetamine,

MEIE PÕHIKÜSIMUSED 
PRAEGU?

Nii s tagnaaegselt kui see* ka ei 
kõla, on see k a a d e r ,  ju s t  noor 
kaader. Teiseks — kogu ülikooli 
õ p p e p r o g r a  m m, vastavalt sel
lele ü l i k o o l i  s r u k t u u r .  Mõ
lemad küsimused on omavahe] tihe
dalt ' seotud. Siit edasi: kuidas 
kaadrile ja  õppeprogrammide ellu
viimiseks piisavalt r a h a  saada?

KAADER. Meie professuur on 
jõudnud pensioniikka ja peale ei 
ole kasvanud piisaval hulgal noori. 
Siin on praegu kaks võimalikku 
teed, millest mõlemast peaks kinni 
hoidma. Üks kiire tee on suurem 
koostöö Teaduste Akadeemiaga kuni 
mõnede osade kokkusulamiseni, et 
ära kasutada instituutide jõude. Ja 
muidugi meie aineinstituutide loo
mine, kus on ka Akadeemia abi 
vaja. Ma ei ole selle poolt, et Aka
deemia lõplikult ära kaotada. M it
mekesisus toob alati kasu.

Teine tee on leida üliõpilaste hul
gast noored, teha valik ja hakata 
neid massiliselt koolitama välis
maal. Me saadame küll praegu pal
ju välja, aga kas me saadame ikka 
neid, keda ülikoolil on tõesti t a r 
vis. Selle küsimuse võime esitada 
paljudele kateedritele, kellelt s aa 
me väga ebaleva vastuse, et nojah, 
sõidab see, kes on aktiivsem ajama 
oma asju. Teaduskonnas, kateedris 
peaks olema selge, ammu selge, 
keda võiks jä t ta  ülikooli juurde.

(Järg  2. lk.)

Sõjaline rangelt 
vabatahtlik!

Praegu veel sõjalise kateeder töötab ja töötab selle semestri lõpuni. 
Kes vabatahtlikult soovib sõjalist õpetust saada, võib seda teha sõja
lise kateedriga ise kokku leppides. Tunniplaanis sõjalise jaoks kohta 
ei ole ning kedagi e! kohustata sõjalises käima.

Üliõpilaste 
rahvuskoosseisust 

aastavahetusel
Koos statsionaarsete üliõpilaste arvu suurenemisega kahel viimasel 

aastal on mõningal määral muutunüd ka üliõpilaskonna rahvuskoos- 
seis. Muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel.

Üliõpilaste arv 1. jaanuaril

Rahvused 1988 1989 1990

Abhaasid 3 5 6
Armeenlased 30 31 32
Aserbaldžaanlased 6 5 4
Bulgaarlased — I
Dargiinid — 1 1
Eestlased 4470 4603 4743
Grusiinlased 41 42 49
Inglased — — 1
Jakuudid 2 2 1
Juudid 53 45 39
Kalmõkid — — 1
Kasahhid 2 3 2
Kirgiisid 1 — 2
Komid 2 1 1
Korealased 3 2 1
Kreeklased 3 5 5
Lakid — 1 ____

Leedulased 54 48 45
Lätlased 31 34 35
Moldaavlascd 2 2 2
Mordvalased — 1 —

Norralased 1 1 1
Osseedid 1 1 4
Peruulased — — 1
Poolakad 7 7 7
Rootslased 1 1 1
Sakslased 3 4 6
Serblased 1 l 1
Slovakid 1 i 1
Soomlased 30 30 30
Tadžikid 1 2 2
Tatarlased 6 5 3
Tšuvašid 1 1 —

Turkmeenid 3 2 2
Udmurdid 1 1 1
Ukrainlased 64 69 70
Ungarlased 5 4 4
Valgevenelased 18 14 14
Venelased 566 559 590

Kokku 5413 5534 5709

Eeltoodust paistab kõigepealt silma eesti üliõpilaste absoluutarvu 
suurenemine. Nende osatähtsus üliõpilaskonnas jäi aga enam-vähem 
samaks: 1988 — 82,57%, 1989 — 83,17% ja 1990 — 83,07%. Oluli
selt ei muutunud ka venelaste osakaal. See oli 1988 — 10,45%, 
1989 — 10,10% ja on 1990 — 10,33%. Suurenes üliõpilaskonnas esin
datud rahvuste arv: 1988 — 32, 1989 — 34 ja 1990 — 36. Enamjaolt 
on aga tegemist 1—2 üliõpilasega esindatud rahvusgruppidega. Üli
õpilaskonna paljurahvuselisus iseloomustab vene õppekeelega osa
kondi. Teaduskonnad, kus need puuduvad, on praktilised üherahvuse
lised.

ALLAN LIIM

Joonistas MARGUS SANGLEPP
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AMETID, KUTSED, KRAADID
Eesti haridusseaduse projektis on säte, mille kohaselt 

kraadide ja  kutsete põhimääruse kinnitab ENSV Minist
rite Nõukogu. Tartu  Ülikooli matemaatikateaduskonna e t 
tepanek teaduskraadidest on avaldatud varem («UT» 26, 
2 9 .09 .89) .  Ülikoolis töötab komisjon, mis põhimõtteliselt 
toetab matemaatikateaduskonna projekti. Ometi jäi k raa
dide põhiseaduse projekt Tartu Ülikooli jaoks selles ko
misjonis lõplikult fikseerimata. Osutub, et huvi on ä rg a 
nud ka Eesti teistes kõrgkoolides ja teadusasutustes, mis
tõttu  (arvestades eriti haridusseaduse projekti) tuleks 
oma seisukohti kooskõlastada kõigi Eesti kõrgkoolide ja 
teadusasutustega. Möödunud kevadel lubas sellega hakata 
tegelema Eesti Teadlaste Liit. Praeguseks on aga kahjuks 
jõutud vaid konsultatsioonide tasemele. Et anda teatavat 
Impulssi vastava määruse väljatöötamiseks, avaldame all
pool eesti akadeemiliste teaduskraadide, kutsete ja  ame
tite põhimääruse projekti. Projekti koostamisel lähtusime 
järgmistest põhimõtetest.

®  1- Kraadide, kutsete ja  ametite põhimäärus on nn. 
raammäärus. Paljud detailid tuleb fikseerida igas kõrg
koolis eraldi. Tõepoolest on ju väga loomulik, et näiteks 
nõuded professori ametikohale on põhimõtteliselt erinevad 
täppisteaduste erialal ja  kunstierialal.

О  2. Kraade omistavad ainult kõrgkoolid. Küll aga 
osalevad kraadide nõukogudes vastava eriala spetsialistid, 
olenemata nende töökohast.

Ф  3. Selle määruse tegelik mõju avaldub kauges tule
vikus. Üldise prognoosi kohaselt on meil tulevikus suur 
puudus kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistidest. Seega 
peaks vaadeldav põhimäärus andma teatud sotsiaalse 
garantii neile inimestele, kes suunduvad teaduri või õppe
jõu elukutsele.

©  4. Vaadeldav määrus seob tuleviku kõrgkoole ole
masolevaga ja annab ainult muutuste tendentsid kõrgkoo
lide tuleviku kujundamiseks.

Eriti rõhutaksin aga probleemi õppe-teaduslikest kutse
test. Siin põrkavad kokku diametraalselt vastupidised sei
sukohad:

— Ei mingeid õppe-teaduslikke kutseid, Piisab, kui on 
teaduslikud kraadid ja ametid. Ülearuseid tiitleid nagu 
teeneline teadlane, eesrindlik haridustööline, teeneline õpe
taja jne. on niigi kuhjaga. Pealegi ei kata olemasolevad 
õppe-teaduslikud kutsed (dotsent ja  professor) kõiki kõrg
kooli ametikohti. Näiteks töötavad õpetajad, assistendid 
ja vanemõpetajad ilma õppe-teadusliku kutseta.

— Kindlasti on vaja õppe-teaduslikke kutseid koos vas
tavate kutsetunnistustega. Kõrgkool koolitab kutselisi a rs
te, advokaate, õpetajaid, insenere jne. ja nende õpetajatel 
peab olema ka kutse, mis lubab kutseid taotlevaid isikuid 
õpetada ja juhendada.

Allpool toodud projektis pannakse ette kehtestada üks 
kutse — professori kutse, mis annab õiguse õpetada kõrg
koolis. Professori kutse annab kõrgkool, kusjuures nõu
ded professori kutsele püstitatakse igas kõrgkoolis eraldi. 
Siinjuures tuleb arvestada, et lähemas tulevikus hakkab 
kõrgkoolides töötama palju teadlasi mitte põhikohaga, 
mistõttu võib professori kutse omistada ka neile, kes ei 
tööta põhikohaga kõrgkoolis.

Olen päris kindel, et kõigil lugejail lekib sellest pro
jektis t oma arvamus. Oleksin väga tänulik, kui Te oma 
arvamuse saadaksite Tartu Ülikooli matemaatil ise analüü
si kateedrisse (Vanemuise 46—201).

HEINO TÜRNPU

P R O J E K T  

AKADEEMILISTE TEADUSKRAADIDE, 
KUTSETE JA AMETITE PÕHIMÄÄRUS

I. Eesti kõrgkoolide astmelise hariduse etappe fiksee
rivad järgmised akadeemilised teaduskraadid: m a g i s 
t e r  {mag. univ.), d o k t o r  (doel. univ.) ja v a n e m -  
d o k t o r  (habiliteeritud doktor) (hab. doet. univ.).

Kõik kõrgharidusega isikud võivad taotleda igaüht loet
letud teaduskraadidest haridusele või töökohale vastaval 
erialal.

Akadeemilisi teaduskraade annavad Eesti kõrgkoolid. 
Magistr i akadeemilise teaduskraadi mingil erialal annab 
kõrgkoolis selle eriala riiklik eksamikomisjon (REK).

Alljärgnev põhimäärus fikseerib akadeemiliste teadus- 
kraaaide andmise korra.

1. Akadeemiliste teaduskraadide nõukogu (komisjoni, 
žürii) koosseis.

Ig a  eriala akadeemiliste teaduskraadide nõukogu moo
dustatakse kõrgkooli rektori käskkirjaga. Nõukogu valib 
enda seast esimehe, sekretär-asjaajaja ja  komplekteerib 
iga kaitsmise puhuks nõukogu ühekordse täienakoosseisu 
oma ala juhtivate spetsialistide hulgast.  Valimlsprotokolli 
kinnitab kõrgkooli rektor, täiendkoosseisu nimekirja nõu
kogu esimees. Nõukogu tegevus lõpetatakse kas volituste 
mahapanekuga või äravõtmisega korgkooli rektori poolt.

2. Nõudetl akadeemilistele teaduskraadidele.
Doktori akadeemilise teaduskraadi taotlejad mingil eri

alal 011 kohustatud enne teaduskraadi kaitsmist soorita
ma nn. doktoriuksami, mille programmi kinnitab akadee
miliste teaduskraadide nõukogu.

Magistri akadeemiline teaduskraad antakse töö eest, 
milles on originaalseid teaduslikke tulemusi. Nõutav 011 
dissertatsioon. Erijuhul, kui kõrgkooli lõpetaja diplomi
töö vastab magistritöö nõuetele, võib seda kaitsta m agist
ritööna.

Doktori akadeemiline teaduskraad antakse töö eest, mil
les 011 loodud originaalne metoodika luntud või uute tea
dustulemuste saamiseks. Publitseeritud artiklite korral 
pole kogu dissertatsiooni kirjutamine nõutav. Kaitsmisele 
esitatakse teaduslikke publikatsioone siduv tekst koos sis
sejuhatusega, monograalia vui dissertatsioon.

Vancmdoktori (haüiliteeritud doktori) akadeemiline tea
duskraad antakse töö eest, milles on antud uus meetod 
teatud valdkonna probleemide lahendamiseks või mille 
teaduslikud tulemused avavad uue teadussuuna või laien
davad oluliselt tuntud teadussuunda. Kaitsmisele esita
takse teaduslikke publikatsioone siduv tekst koos sisse
juhatusega, monograalia või dissertatsioon.

3. Akadeemilise teaduskraadi taotiemise kord:
Akadeemilise teaduskraadi taotleja esitab dissertatsioo

ni või teaduslikke publikatsioone siduva teksti koos tea
duslike artiklitega akadeemiliste teaduskraadide nõukogu
le või vastavalt REK’ile. Nõukogu või REK suunab vas
tavad materjalid arutamiseks valdkonda pröfüleerivale 
teaduskollektiivis töö kaitsmisele lubamiseks või tagas i
lükkamiseks. Teaduskollektiiv esitab oma seisukoha kir
jalikult. Kaitsmisele lubamise soovitamise puhul voib 
teaduskollektiiv teha ettepanekuid nõukogu ühekordse • 
osa koosseisu, oponentide ja  välisrelsensentide määrami
seks. Magistri akadeemilist teaduskraadi taotlevale dis
sertatsioonile (diplomitööle) määratakse kaks vähemal! 
sama teaduskraadiga oponenti, doktori ja  vanemdoklori 
akadeemilist teaduskraadi taotlevale tööle määrab nõu
kogu 2—3 vähemalt sama akadeemilise teaduskraadiga 
oponenti. Kirjalikud välisretsensioonid palutakse kahelt 
vastava ala spetsialistilt, kellel 011 vähemalt s-ama akadee
miline teaduskraad. Kokkulepped oponentidega, retsen
sentidega ja nõukogu ühekordse osa liikmetega sõlmib 
kaitsmisnõukogu. Kogu tehniline asjaajamine on nõukogu 
sekretär-asjaajaja ülesanne.

4. Akadeemiliste teaduskraadide kaitsmise kord.
Akadeemiliste teaduskraadide nõukogu või REK’l koos

olek teaduskraadide kaitsmiseks on lahtine. Nõukogu on 
pädev otsustama, kui koosolekust võtab osa vähemalt 
"/3 nõukogu liikmetest, kui kohal on vähemalt üks oponent, 
kusjuures teiste oponentide retsensioonid on laekunud kir
jalikult ning välisretsensioonidest on saabunud vähemalt 
üks.

 ̂Kaitsmise_ protseduuriks on akadeemiline diskussioon. 
Küsimusi võivad esitada kõik kohalviibijad. On loomulik, 
et esinetakse ka dissertanti toetavate sõnavõttudega (töõ 
kaitsmisele suunanud teaduskollektiivi arvamus, teadusli
ku juhendaja või konsultandi arvamus jms.).

Nõukogu langetab otsuse kinnise hääletamisega. Posi
tiivne otsus langetatakse, kui kraadi andmise poolt hää
letab üle poole nõukogu koosseisust.

Nõukogu koosolek protokollitakse, nõukogu otsus kin
nitatakse nõukogu koosoleku juhata ja  poolt.

Kaitsmiskoosoleku üksikasjad ja traditsioonid kujune
vad välja kaitsmiste käigus.

Magistri teaduskraadi andmise kord REK’is ühtib dip
lomitööde kaitsmise korraga.

Nõukogu otsus on lõplik. See ei kuulu kinnitamisele ega 
läbivaatamisele ühegi institutsiooni poolt.

Nõukogu otsuse registreerib TÜ teadussekretär kahe 
kuu jooksul alates kaitsmise päevast. Päras t  registreeri
mist annab kõrgkooli teadussekretär välja kogu vabarii
gis ühtset vormi omava diplomi, millele kirjutab alla 
kõrgkooli rektor.

5. Akadeemiliste teaduskraadide nõukogu erivolitused. .
Kõrgkooli akadeemiliste teaduskraadide nõukogu on 

pädev aktsepteerima või ümber hindama teiste organ isa t
sioonide poolt välja antud teaduskraade ning neid üm
ber vormistama vastavateks kõrgkoolide akadeemilisteks 
teaduskraadideks.

II. Eesti kõrgkoolide ainsaks õppe-teaduslikuks kutseks 
mingil erialal on ülikooli professori kutse {prof. univ.). 
Professori kutset võivad taotleda kõik kõrgharidusega isi
kud haridusele või töökohale vasiaval eiralal. Professori 
kutse omistab kõrgkooli rektori poolt kinnitatud eriala 
habil itatsioonikomisjoil.

1. Habilitatsioonikomisjoni koosseis.
Eriala habilitatsioonikomisjon moodustatakse kõrgkooli 

rektori pöoll selle eriala professoritest. Komisjoni esime
heks on vastava teaduskonna dekaan. Komisjoni v o litu s te  
tähtaeg lõpeb koos dekaani volituste tähta ja  lõppemisega. 
Uue valitud dekaaniga moodustatakse uus habilitatsiooni
komisjon.

2. Habilitatsiooni kord.
Nõuded eriala professori kutsele ja  habilitatsiooni prot

seduuri kirjelduse fikseerib iga kõrgkool erimäärusega, 
mille kinnitab kõrgkooli rektor. Kõigis Eesti kõrgkoolides 
antakse välja ühtse vormiga kutsetunnistus, millele kirju
tab alla kõrgkooli rektor.

3. Habilitatsioonikomisjoni erivolitused.
Eriala habilitatsioonikomisjon 011 pädev aktsepteerima 

või ümber hindama teiste organisatsioonide poolt antud 
akadeemilisi kutseid ning neid ümber vormistama selle 
eriala professori kutseks.

IIL Eesti kõrgkoolides on järgmised õppe-teaduslikud 
ametid: assistent, abiprofessor (assistent-professor), ase- 
professor (associated professor) ja (täis)professor (full- 
professor). Assistendi ametikoht on abiõppejou ametikoht, 
abi-, ase- ja täisprofessori ametikoht on õppejõu ameti
kohad. Kõigi nimetatud ametikohtade amelikirjcldused 
fikseeritakse kõrgkooli rektori poolt kinnitatud kõrgkoolide 
ametikirjeldustes. Kõigi ülalmainitud ametikohtade täit
jad valitakse viieaastaseks tähtajaks, kusjuures (täis)pro- 
fessori ametikohale võib valida ka kuni pensionieani. Va- 
limiseeskirjad fikseeritakse vastavas kõrgkooli põhimää
ruses, mille kinnitab kõrgkooli rektor.

Kus on sinu koht...
(Algus 1. lk.)

Milline õppejõud jääb ülikoolis 
üldse püsima, milline mitte? Kri
teerium on ainult üks: t e a d u s -  
p ä d e v u s .  Kui tal t  ei tule mo
nograafiat,  kui tal t  ei tule selliseid 
artikleid, mida aktsepteeriks kogu 
maailm, siis ei saa ta olla ka kõrg
kooli õppejõud. Meil ei ole tarvis 
neid, kes korrutaksid tuntud tõde
sid. Ülikool vajab teadlasi, kelle 
juures omandatakse eelkõige tea
dustöö meetod. Kui inimesel on 
teadustöö meetod üdini sees, os
kab ta  ka elus asju korraldada 
teaduslikult. Õppetöö korralduses ei 
maksaks aga astmelise õpetuse 
ning kraadide asju nii väga  lahu
tada, nende komisjonide töö sulab 
ikkagi kokku.

RAHA. Kõrgkool saab raha häbi
väärselt vähe, TA rohkem. Kui me 
saaksime nii palju raha, et maksta 
õppejõududele korralikku palka, siis 
võib-olla ei oleks ka korteriküsi- 
mused ja teised probleemid alati nii 
teravad. Meie saatsime palgataot- 
luse kirja Ministri te Nõukogule, 
seda küsiti minu käest ka Ülem
nõukogus.

:fc ф

Siit läkski ju t t  edasi, p a l k a d e  
peale.

Valitsuse määruse järgi peavad 
kõik kõrgharidusega töötajad saa 
ma vähemalt 180 rubla kuus. ü l i 
koolis kuulub siia ka palju abi

õppepersonali, haldustöötajaid jt. 
On isegi kõrgharidusega korista
jaid. Kõrgharidussüsteem vajaks 
oma töötajate palkade tõstmiseks 
3,2 miljonit rubla, kuuele kõrgkoo
lile pakuti aga 890 000 rubla.

OLEV RAJU sõnade kohaselt 
kõrgkoolid ei tagane oma nõud
misest, ametiühingukomiteed on 
arutanud isegi streigivarianti . Kü
situd summa kõrgkoolitöötajate 
palku veel ei päästaks. Professorite 
ja  dotsentide palgad on ju tege
likult Liidu 1936. aasta tasemel. 
Palgaprojekti esimene variant ilmus 
ülikooli lehes 12. jaanuaril .  Seda 
arutati ka teistes kõrgkoolides ja 
TTÜ tegi meist koguni krõbedama 
kirja. Kui raha juurde ei saa, siis 
tehakse õhtune ja kaugõppe osa 
maksuliseks. Palkade eest võitle
mine jätkub nii ministeeriumis, Mi
nistrite Nõukogus kui Olemnõuko- 
gus.

Vaidlusi tekitas siinjuures õppe
jõudude koormuste arvestamine. 
Ühelt poolt on meie õppejõudude 
koormus suur, töötatakse palju. 
Teiselt poolt ei panda näiteks vä- 
lismaa kõrgkoolides sugugi kõike 
kirja, üliõpilasega töötatakse päev 
otsa. Eri maade eri kõrgkoolides on 
see kõik erinev. Soovitati enne asja 
põhjalikult uurida, kui see käsile 
võtta.

ÜLIKOOLI PÕHIKIRI

TÜ põhikirja paranduste ja täien
dustega on tegelnud dots. IND
REK KOOLMEISTER. Need puudu
tasid põhiliselt ülikooli juhtimist, 
kuhu on sisse toodud ka ülikooli 
kantsler ja valitsus, samuti oli rek
tori tööajaks 3 aastat.  Järgmiseks 
korraks püütakse uus variant pal
jundada ja arutamiseks kätte j a 
gada. Üldiselt paistab, et ka de
kaani ametikohi ei ole eriti meeli
tav, sest sinnagi pakuti kolme te
gevusaastat.

JÄRGMISEL KOLMAPÄEVAL:

•  KRAADID, KUTSED — pro
jekt tänases lehes,

•  ÜLIKOOLI EELARVE,

•  KOORMUSED,

9  ÜLIÕPILASTE ERIALANE 
ATESTEERIMINE.

•  ÜLIKOOLI PÕHIKIRI

Ja NB! Et paljudel algab kell 10 
õppetöö, siis ootab «Ülikooli tule
viku» peakomisjon kõiki huvilisi 
nõukogu saali nüüd kell 8.30. Hei, 
tudeng, tule, kuula jä ütle ka oma 
sõna!

VARJE SOOTAK

K u u lm isk a h ju stu steg a  
k u n stn ik e  n ä itu s

Kuulmiskahjustusega laste ja 
noorte vanemate ning sõprade 
ühendus «Lootus» korraldab Eesli 
NSV Kunstnike Liidu toetusel 
käesoleva aasta  24. aprillist 11. 
maini Rendsburgis (Saksa Liitva
bariik) kujutava kunsti näituse.

Näitus korraldatakse koostöös 
Schleswig-Hols teini Diakonaadi 
Koolituse ja Täiendusõppe Ins tituu
diga (IRAF). Näituse eesmärk 011 
tu tvustada eesti kuulmiskahjustuse
ga kutseliste ja taidluskunstnike 
taieseid rahvusvahelisel areenil.

Osaleda võib kõikide kujutava 
(graafika, maal, skulptuur), tarbe- 
ja dekoratiivkunsti (tekstiil, keraa
mika, metall-, nahk-, klaas- ja 
puitehistöö) ning tarbegraafika 
(plakat, kutsekaart , kataloog, fir
mamärk, ilukiri jne.) alaste tööde
ga-Ootame osa votma kutselisi ja 
harrastuskunstnikke, samuti kooli
des ja kunstiringides õppivaid (õp
pinud) kuulmiskahjustusega lapsi 
ja noori.

Oma töid esitada soovijatel pa
lume registreeruda, teatades jä r g 
mised andmed:

Nimi ja eesnimi ...........................
Sünniaasta . . . . . . . .
Olen vaegkuulja/kurt . . . . 
Postiaadressid ja telefonid:
e l u k o h a s ..........................................
töökohas/õppimiskohas . . , .

E l u k u t s e : ..................................... j
Töötan/õpin: (õppeasutuse või 

töökoha nimetus) . . . . . .
Kunstiliigi nimetus, millega tege

len .................................................... ■
Ankeedile lisada oma senise 

kunstialase tegevuse kirjeldus ning 
tööd e nimekiri, millega k a v a tseta k 
se näitusel esineda. Nende tööde 
kohta on soovitav lisada ka näidi 
seid või dokumentatsiooni: fotod- 
slaidid, retsensioonid, tunnustused, 
soovituskirjad jne.

Ankeet saa ta  hiljemalt 1. märt'  
siks aadressil 200 007 Tallinn, õU' 
me t. 4—1, Arendusfirma «Eest1 
Rahvakunst», tel. 68 42 51.

Näitusele esitatavad pildid pea' 
vad olema raamitud, servapikkuse- 
ga mitte rohkem kui 120 cm.

Kõiki, kes teavad ka elust jubfl 
lahkunud kurtide vöi vaegkuuljat^ 
eesti kunstnike (Andrei JegoroV- 
Harry Meindok jt.) taieste asupai' 
ka, palume sellest teatada sama1 
aadressil.

Eesti Kunstnike Liidu ja ühendi1' 
se «Lootus» esindajatest moodusta'  
tud žürii otsustab hiljemalt 1. ap' 
rilliks, millised esitatud töödes* 
suunatakse Rendsburgi näitusele.

Kuulmiskahjustusega laste ja  noort1’ 
vanemate ning sõprade ühenduse 

«Lootus» esinaine 
JUTA KOTSAR



W roclawis
UNIVERSITAS TARTUENSIS

Enne valimisi
. . .  0 .  Lange nim. Majandusakadee
mias käisid vastukülaskäigul õp p e
prorektor dots. Valter Haamer, m a
jandusteaduskonna dekaan prof. 
Valner Krinal ja  dotsendid Eevi 
Kolk ja Kersti Meiesaar.

Esmane tu tvus selle asutuse õp
pejõududega tehti 1989. aasta ke
vadel, kui TÜ-s käis akadeemia de
legatsioon eesotsas rektoriga. Sel
gus, et meil on ühist huvi pakku
vaid teadus- ning õppemetoodilisi 
probleeme.

O. Lange nimelise M ajandusaka
deemia eelkäijaks olnud õppeasu
tus loodi 1947. aastal Kõrgema 
Kaubanduskooli nime all. 1974. aas 
tast kannab see praegust nime. 
Töötab neli teaduskonda — rahva
majanduse, juhtimise ja informaa
tika, tööstuse inseneri-majanduse 
ning linnamajanduse ja teenindus- 
teaduskond. Kolm esimest tegutse
vad Wroclawis. õppehooned moo
dustavad kompaktse linnaku, ühis
elamud asuvad paarisaja meetri 
kaugusel. Kuigi akadeemia linnak 
on kesklinna lähedal, tundub ta 
suurlinnas (ca 700 000 elanikku) 
meeldiva väikese eraldatud oaasi
na. Neljas teaduskond töötab Tšeh
hi piiri ääres Jelenia Gora’s.

Päevases osakonnas Õpib ca 3000 
üliõpilast, kaugõppes üle 1000, töö
tab ligi 600 õppejõudu.

Tutvusime juhtimise ja infor
maatika teaduskonna organiseeri
mise ja juhtimise instituudi, ma
jandusküberneetika ja informaatika 
instituutide, keemia- ja  toiduainete
tööstuse tehnoloogia Instituudi ning 
väliskaubanduse kateedri tööga. 
Meid huvitas nii teadus- kui õppe

töö korraldus. Järgnevalt mõnin
gaid muljeid.

Jjc £
Akadeemia on pikka aega tööta

nud n.-ö. insti tuutide süsteemis, 
s, t. sisemises hierarhias teaduskond
— instituut — osakond (kateeder).
Tundsime TÜ sisestruktuuri kavan
datava reorganiseerimise eel huvi, 
kuidas akadeemia õppejõud hinda
vad sellise struktuuri efektiivsust. 
Valdav osa küsitletuist leidis, et 
instituudi aste on oma aja ära ela
nud, juhtimisstruktuur on keeruli
ne, kohmakas, kateedri (osakonna) 
iseseisvus piiratud. Akadeemia si
sestruktuuri reorganiseerimine ka
vatsetavat lähemal ajal käsile võt- 
ta.

Majandusakadeemia üliõpilase nä 
dalakoormus on maksimaalselt 30 

.tundi, õppejõudude auditoorse töö 
koormus aga keskmiselt 200—250 
tundi aastas, mis ei ole võrreldav 
meie õppejõudude omaga . . .  Õppe
jõudude palgad seal ja  meil on li
gikaudu võrdsed (turistikursi järgi 
ümber arvutatuna) .  Jätame praegu 
kõrvale selle, et rubla ostujõud 
tundub olevat veel veidi kõrgem 
kui zlotil, kuigi meil pole rublade
ga suurt midagi teha, neil zlotiga 
jälle, on, nii et oleks vaid zlotte . ..

* * *
Õppetöö korralduses jäi silma 

tugev orienteeritus turumajanduse
le, hea arvutitega ning tehniliste 
vahenditega varustatus, laialdane 
spetsiaalsete arvuti õpiprogrammi
de kasutamine. Paljud õppejõud on 
stažeerinud ja ka töötanud pikemat 
aega kapitalistlikes riikides. Et TÜ 
majandusteaduskonnas seisab ees 
peatne üleminek 2-astmelisele õpe
tamisele ja sellega seoses uute õp
peprogrammide koostamine, tõime

eeskuju võtmiseks kaasa sealseid 
programme.

Huvi pakkuv on moodus, kuidas 
maj andusakadeemias koolitatakse 
väliskaubandusspetsialiste. Õppima 
võetakse kõrgharidusega inimesi
1—2-aastastele kursustele, kus 
õpingud toimuvad reede lõunast pü
hapäeva õhtupoolikuni) kindla õp
pemaksu eest. Võrdluseks: TÜ m a
jandusteaduskonnas õpitakse välis- 
majandussuhteid kõrghariduse baa
sil kaugõppes (vastuvõtt 3. kursu
sele, õppetöö kestab 3 aastat) .  P a l
ju kasutatakse välislektoreid. õ p 
pemaksu võib tasuda kas õppuri 
asutus või õppur ise. Maks ise 
(300 000 zl. aastas) tundub üsna 
tagasihoidlik. Kateedrijuhataja prof. 
J. Rymarczyki arvates õigustab 
niisugune kaugõppest intensiivsem 
nädalalõpu õppevorm ennast hästi.

Kohtumisel väliskaubanduse ka
teedris osales tõlgina Bruno О’уа. 
Hilisemal omavahelisel vestlusel 
tutvustas ta meile nii kogu Poola 
kui oma elu ja äritegevust.

Tartlaste Wroclawis käik kulmi
neerus 18. jaanuaril kohtumisel
O. Lange nim. Majandusakadeemia 
rektori prof. Wieslav P lu ta ’ga. Te
ma ja TÜ õppeprorektor dots. Val
ter Haamer kirjutasid alla 5-aasta- 
sele koostöölepingule. Ülikooli poolt 
hakkab lepingut täitma põhiliselt 
majandusteaduskond. Leping näeb 
ette teadusalast ja õppe-metoodiljst 
koostööd koos üliõpilaste ning õp
pejõudude vahetusega. Koostati ka 
konkreetne teaduskoostöö plaan 
1990. aastaks, mis sisaldab näiteks 
koostööd lihatööstuse juhtimise ja  
toodangu planeerimise täiustamisel, 
statistiliste meetodite kasutamisel 
rakendusmajandusuuringuis jne.

KERSTI MEIESAAR

Lõpuks ometi!,
hüüatati EPA ajalehes, kui 30 tu 
dengi nimel oli yalminud EPA 
ÜLIÕPILASVOLIKOGU PÕ HI
MÄÄRUSE projekt. Oldsätetes on 
kirjas, et ÜV on eriala arendami
sele orienteeritud organ, kelle kom
petentsi kuulub ka üliõpilaskonna 
esindamine õppekorralduses ja aka- 
deemiavälistes suhetes.

ÜV esindab üliõpilaskonda kõi
gis EPA võimuorganeis, on info 
edastaja tudengite  ja mitmesugus
te instantside vahel.

ÜV koosneb saadikutest , kes on 
delegeeritud igalt erialalt.

Punkte on palju, on õigusi ja ko
hustusi. Ma ei tea isegi, kas TÜ-s 
oleks vaja just erialade moodi 
ühendust, aga midagi on ikkagi 
tarvis. Üks või teine kõneleb selt- 
side-korpide liidust, siis mingist 
Edustusest ja see on ka kõik. Min
gid esindajad on igal teaduskonna] 
küll ülikooli nõukogus. Aga kuidagi 
soiku on jäänud kogu ülikooli värk. 
Ma ei igatse sugugi tagasi komso- 
moliaegu, ent üks lahtiste ustega 
kontor peaks olema. Või kuidas

nüüd malevasse saab? Kas ülikoo
lis üldse enam keegi sellega tege
leb?

Kui võtaks ka end kokku?

Kes sellest EPA asjast rohkem 
teada tahab, lugegu põllumeeste 
25. jaanuari lehte. Riia mäel peaks 
seda veel olema. Tehnikaülikoolis 
olevat muide ka mingi ühendus, 
kuuldavasti Oliõpilasliit.

SANDER SAVIAUK

Leid toimetuse arhiivist!
MAREK STRANDBERGI laastrükk

teadusraamatu
kogus

Valimised on ukse ees. Ka üli
koolis. Üks vakantsetest kohtadest 
on ülikooli t e a d u s r a a m a t u 
k o g u  d i r e k t o r i  ametikoht. 
On aeg küsida: milline on TÜ ra a 
matukogu roll ja  ülesanded käes
oleval ajal? Kas ülikooli raam atu 
kogu on nüüd ja tulevikus ainult 
ühe, olgu küll õppe- ja  teadusasu
tuse raamatukogu, või midagi ena
mat?

Ta on kahtlemata vanim Eestis 
pidevalt tegutsev, .teaduse ja  kul
tuuriloo seisukohalt hindamatute 
fondidega raamatukogu, ainus uni
versaalne teadusraamatukogu 
Lõuna-Eestis, mis juba a lgusaega
dest peale on olnud avatud «kogu 
lugevale publikule». Tänu ülikooli 
juhtkonna toetusele on ta püsinud 
oma ajaloolisel kohal maailmamai
nega raam atuvaramute hulgas. 
Formaaljuriidil iselt on aga ülikooli 
raamatukogu alati olnud kõrgkooli 
raamatukogu ja nii on mõnigi kord 
unustatud tema sügavam tähendus 
Tartu ja Eesti kultuuripildis. For
maalne lähenemine on põhjustanud 
suurt segadust (näitena võib mee
nutada raamatukogutöötajate pal
galisa maksmist möödunud aas
tal). Sellisele «formaalloogikale» 
on seni olnud üles ehitatud kogu 
nõukogude-aegne kultuuri ja tea
duse finantseerimise poliitika. Nüüd 
hakkab seegi kahjuks lagunema, 
uus aga veel ei toimi.

Majanduselu heitlused annavad 
ennast tunda nii ülikoolis kui ka 
ülikooli raamatukogus. Ülikoolis 
valitsevaid tendentse peaks iseloo
mustama ülikooli juurde loodud 
väikeettevõtete arv. Tung iseteeni- 
miseks on täiesti mõistetav, eriti 
kui tulevikule mõelda.
. Ülikooli raamatukogu tuleviku- 

probleemid võivad tunduda vähe- 
olulistena. Senikaua kui raam atu 
kogus on talvel soe ja suvel jahe 
ning teenindamine on oluliselt pa
rem kui kauplustes, ei tunne liht
lugeja eriti muret. Raamatukogu 
peab aga vee peale  jääm a ka siis, 
kui ümberringi vohab varakapita-
1 istlik turumajandus, mitte veel sel
line ilus sotsiaaldemokraatlik elu
korraldus, mida me ootame ja loo
dame.

Raamatukogu töö kaasajastamine 
on väga kulukas ettevõtmine. Kal
linevad ajakirjad, raamatud, rääki
mata juba infotöötlustehnikast. 
Ülikooli raamatukogus paljunda
takse näiteks kataloogikaarte kä
sitsi, kuna kaardipaljundusaparaat 
on kulunud. Mujal maailmas on 
aga kaartide kopeerimine unusta
tud etapp, sest kataloogimine toi
mub arvutitega. ' Meil lagunevad ka 
kir jutusmasinad ja paber muutub 
defitsiidiks, nii et infoühiskonna 
asemel võime jõuda . . .  Loomulikult 
võib kaaluda võimalust säili tada tu 
levikus maailma jaoks ülikooli ra a 
matukogu muuseum-raamatukogu- 
na, kus turistid saavad tutvuda en
disaegsete töövõtete ja  tehnoloo
giaga.

Kui siiski tahta olla funktsio
naalne tulevikuraamatukogu, siis 
tuleb endil aktiivselt tegutseda. 
Aasta tagasi pakkusin Eesti Raa

matukoguhoidjate  Ühingu aas ta 
koosolekul välja mõned mõtted ra a 
matukogu finants-majandusliku te
gevuse täiendamiseks. Samad sei
sukohad esitas avalikkusele ka 
proua Laine Peep Eesti Televisioo
ni «Tartu tunnis» 9. veebruaril. Olu
lisim punkt selles oli taotlus tun
nustada raamatukogu juriidilise isi
kuna, mis eeldab raamatukogu uue 
põhimääruse koostamist ja kinnita
mist. Põhimääruse kinnitamisele 
peaks eelnema selle üldisem arutelu, 
et kasutada kogu võimalikku kom- 
petentsuspotentsiaali nii ülikoolis 
kui väljaspool.

Kuid enne veel kui asuda iseseis
vat eelarvet koostama, tuleks ikka
gi vastata  küsimusele, milline on 
meie raamatukogu koht ja  kohus
tused Tartu, Eesti ja maailma ees. 
Vaatleme seda jada tagurpidi sel
leks, et leida oma koht maailmas, 
peame leidma need valdkonnad, 
milles oleme kandvad, asendam a
tud või maailma parimad. Kas 
need valdkonnad on kitsad või 
laiad, kas nendeks saavad vaimu
vara kogumine Eesti rahvusteadus
te alal või infoteenindus laserme- 
ditsiinis või hoopis midagi muud, 
peaksid otsustama asjatundjad. 
Kuid otsus peaks olema tehtud ja  
kõigile teada. Ehkki ülikooli ra a 
matukogu on väga universaalse 
asutuse (U niversifas) raamatukogu, 
ei saa ta korraga olla kõigil aladel 
maailma parim. Ka hoidlariiulid 
pole lõputud ja ressursse on na
pilt. See ei tähenda, et ülikooli kui 
terviku teenindamine peaks kuidagi 
kannatama. Et me ei suuda olla 
kõiges võrdselt head, peaks sellest 
johtuvad lüngad täitma tihe koos
töö Eesti juhtivate raam atukogu
dega kõigil tasandeil. See võimal
daks ka ressursse paremini jaotada 
ja säästa. Palju näiteid kooperee- 
rumäsest võiks tuua raam atukogu
töö automatiseerimise alal, mis on 
üks kõige kallimatest projektidest 
kultuurivallas.

Mida ootab aga ülikooli raam a
tukogult linn Tartu, peaks o tsusta
ma uus linnavalitsus. Ca 40% üli
kooli raamatukogu lugejaid on 
väljastpoolt ülikooli, kuid nende 
teenindamist finantseerib ülikool.

Raamatukogutöötajate palkade 
teemal on palju vaieldud. Valitsuse 
uus määrus «Eelarveliste asutuste  
ja  organisatsioonide töötajate töö- 
tasustamistingimuste kohta» seda 
vaidlust ilmselt veel ei lõpeta. Se
nise praktikaga võrreldes peaks 
suurendama lisatasude ja preemiate 
osakaalu ülikooli raamatukogu 
töötajate sissetulekus. Palka peaks 
makstama oskuste ja  tööpanuse, 
mitte ainult ametinimetuse järgi. 
Kuidas selleks täita aga lahtrit 
«palgafondi vabad vahendid»?

Küsimusi jääb veel küllaga õhku 
rippuma.

URMAS AUN1N,

ülikooli raamatukogu 

osakonnajuhataja

Uusi trükiseid
Ученые записки ТУ. Выпуск 855. 

Текст — культура — семиотика 
нарратива. Труды по знаковым 
системам XXIII, Тарту 1989, 1500 
Экз., 156 с., 2 руб.

Ученые записки ТУ. Выпуск 857. 
Биография и творчество в русской 
культуре начала XX века. Блоков

ский сборник IX. Памяти Д. Е. 
Максимова. Тарту 1989, 1200 экз., 
180 с., 2 руб. 40 коп.

Ученые записки ТУ. Выпуск 867. 
Электролюминесценция поликри- 
сталлических структур. Труды по 
электролюминесценции XVII. Тар
ту 1989, 450 экз., 172 с., 1 руб. 90 
коп.

Ученые записки ТУ- Выпуск 871.

Проблемы фона и атмосферы в 
зарубежной литературе. Труды по 
романо-германской филологии. Л и 
тературоведение. Тарту 1989, 400 
экз., 140 с., 2 руб.

Ученые записки ТУ. Выпуск 872. 
Квантитативная лингвистика и ав 
томатический анализ текстов 1989.
Тарту 1989, 550 экз., 172 с., 1 руб. 
90 коп.

Руководство к практикуму по 
электричеству. Издание 2-е, ис
правленное. Составлено К. Куду. 
Перевод с эстонского X. Тераль.
Тарту, 1989, 295 экз., 332 с., 65 
коп.

Клинические лекции гго перина- 
тологии. Тарту 1989, 500 экз., 192Г 
с., 50 коп.

Таблицы констант скорости и

равновесия гетеролитических ор
ганических реакций. Дополнитель
ный том 4. Выпуск 2. Тарту 1989, 
299 экз., 190 с„ 3 руб. 90 коп.

Реакционная способность орга
нических соединений. Том XXVI. 
Выпуск 1 (93) — 2 (94). М а р т -  
июнь. Тарту 1989, 400 экз., 144 
с., 1 руб 60 коп.



UNIVERSITAS TARTUENSIS

Erifi tähtis
teadaanne!

Tänu ühiskonna üleüldisele vae
susele on ka üliõpilaste ametiühin
gul võimalus tõestada, et see veel 
millekski kõlbab, nimelt defitsiidi 
jagamiseks.

Vastavalt Tartu Linna Kauban- 
duskoondise direktori käskkirjale 
jagatakse  nüüd mõningaid defitsiit
seid kaupu töökollektiivide vahen
dusel. Ka Tartu Ülikooli üliõpilas
kond on tunnistatjid töökollektii
viks ja  talle on jaotamiseks eral
datud teatud limiidid. Kuigi nime
tatud käskkirjas olevat arvestatud 
vabariigi turukaitse komisjoni soo
vitusi, ei saa sellest dokumendist 
kuidagi välja lugeda, et see oleks 
ka tarbijakeskne. Kuid mis siin vi
riseda, hea, kui tudengit üldse ini
meseks peetakse ja talle midagi 
eraldatakse.

Jaotamisele  kuuluvad mööbli- 
kotnplektid, külmikud, pesumasinad, 
tolmuimejad, värvitelerid, vaibad ja 
autode järelhaagised.

Esimeses järjekorras võivad mi
dagi loota muidugi sõbrad ja tu t 
tavad, edasi need, kel aü paberid 
korras. Ehk midagi pudeneb ka 
«ristiinimestele», eelkõige peredele, 
tartlastele ja  vahest teistelegi. (See 
ei olnud nali.)

Tegelikult, kel on tõsine vajadus 
nimetatud kaupa saada, esitagu 
kuu lõpuni oma soovid üliõpilaste 
aü komiteele (Ülikooli kohviku peal, 
soovitav kell 10— 14). Kellele mida
gi jagub, otsustab aü komitee 
märtsi algul. Et kaupluses era lda
takse kaupu asutuste nimekirjade 
laekumise järjekorras, siis p raegu
seks oleme linnas tegelikult viima
sed ja midagi konkreetset võib loo
ta  alles aasta lõpu poole. (Varem 
polnud võimalik sooviavaldusi 
vastu võtta, sest polnud teada, kas 
üliõpilastele midagi eraldatakse.)

Üliõpilaste aü komitee

Tõlkevõistlus lõpeb
Tuletame meelde, et ülikooli tõlkevõistlusel 1990 on tõlgete loovu

tamise täh taeg  1. märts.

Tõlkevõistlus kuulutati välja alates 29. septembrist 1989.
Tõlgime eesti keelde maailma mis tahes keelest ilukirjandust. P roo

satekstide (novellid, esseed, terviklikud katkendid romaanist või näi
dendist) pikkus võib olla 5— 10 masinakirjalehekülge (2 intervalliga), 
luuletusi tuleb võistlusele esitada vähemalt 5 ühelt ja  samalt autorilt, 
Esitada tuleb nii originaal kui ka tõlge 3 eksemplaris (võivad olla 
kserokoopiad). Lisaks ülikooli preemiatele antakse välja ««Loomingu» 
Raamatukogu» eriauhind' parimale vahendusele keelest, mida Tartu 
Ülikoolis statsionaarselt ei õpetata.

Osa võivad võtta kõik, kes võistluse väljakuulutamise hetkel on TÜ 
statsionaarsed või mittestatsionaarsed üliõpilased. TÖÖ tuleb varus
tada märgusõnaga ja  pealkirjaga «Tõlkevõistlus 1990», lisada suletud 
ümbrikus tõlkija nimi, teaduskond, kursus ja kodune aadress ning 
tuua (saata) hiljemalt 1. märtsiks 1990 ajalehe «Universitas Tartuen
sis» toimetusse.

Ma el taha elada uhikas, ma ei taha endale sellist kööki. Aga ma 
ei ole tar tlane ja mul ei ole nii suurt rahakotti , nagu eraka jaoks 
vaja. Müürige pool ühikamaja kinni, tehke palju sektsioone. Oleks ehk 
hubasem see suur aedik.

AVE PANTRIST

EDUARD VUKS
(28. XI 1907—10. II 1090)

Meie hulgast on lahkunud üli
kooli keemiahoone staažikaim val
vur Eduard Vuks. E. Vuks oli sõb
ralik, asjalik ja  mõnus mees. Hiliste 
õhtutundide laboritöötajad on kind
lasti osa saanud tema mälestustest,  
kuidas ta koos Palusaluga Suurupi 
rannapatareis  aega teenis, kuidas 
ta Vene mopiga Venemaale t a g a 
nes ja seal ellu jäi, kuidas ta koos 
Eesli Laskurkorpusega tagasi tuli 
ja  polkovniku autojuhi aukraadis 
Saaremaal haavata  sai. Haavad olid 
tõsised, käelaba jäigi kõveraks, aga 
Eduard Vuks sai sellest talle omase 
elulustiga üle. P äras t  sõda töötas 
ta kaubabaasis,  1970. aastal,  peale 
pensionile jäämist,  asus keemiamaja 
valvama.

Vuks, nagu teda kõik tundsid, 
oli nii hea valvur nagu vaja  ja  
veidi veel paremgi. Tema teadis 
täpselt,  kellele mingi pakk või saa 
detis on määratud, kust seda või 
teist inimest või ka substantsi o t 
sida, kelle juurde õhtutunnil uus 
nägu majas läheb. Kui saabus 
kaupa, oli Vuks transpordiii lema 
kohustes kohe kohal ja  jagas  ra s 
kete kastide teisaldamiseks teraseid 
nõuandeid. Ja  ikka käis ta  laboreid 
informeerimas, kui puhvetisse värs
ked saiakesed saabusid.

Jääme Eduard Vuksist puudust 
tundma. Tema toreda isikuga jääb 
seotuks üle aastakümne keemiamaja 
elust.

Keemiahoone pere

A Ifchtign onden к ff raini 
PAUL ARISTE!

See oli Tarlus aastal 1945, kjii 
kohtasin lugupeetud Paul Aristet. 
Tundsin teda varem ast ajast, siis, 
kui ta tegi kaastööd 1931. aastal 
ilm unud juudikeelses ajalehes «Uus 
Meie Sõna» ja  1934. aastal K auna
ses ilm uvas juudikeelses «Rahva
lehe» Eesti lisalehes. Tema jidiši 
keele oskus oli korralik, kirjandus
lik. Meie vestlesim e tem aga alati 
jid iši keeles.

Tol sõjajärgsel sügisel rääkis ta 
mulle juudikeelsete raam atute saa
tusest fa š istüku  korra saabumisel 
Tartusse 1941. aastal. Kohalikku  
kom andantuuri saabus Saksam aalt 
keegi Dresdeni raam atukaupluse  
om anik M artin Köhler, kelle üles
andeks oli juudikeelsete raamatute  
hävitamine. Tema korraldusel ko 
gu ti kõik linnas leiduvad raamatud, 
nii seltside, korporatsioonide ja 
eraisikute omad kui ka juudi süna
googis leiduvad toorad ja piiblid 
ülikooli raam atukokku, kus oli ju 
hatajaks sel ajal Friedrich Puksoo. 
M agister Paul A riste m õjutas Köh
ler ii koos Uku M asinguga, kes oli 
ka tol ajal seotud ülikooli raam a
tukoguga. m itte hävitama raama

tuid. Ühiselt koostati jik tiivne hä 
vitam ise akt asjaosaliste allkirja  
dega ja Köhler sõitis rahulikult 
Saksam aale tagasi.

Raamatuid tuli inventariseerida  
ja katalogiseerida ja  nii istusid  
nad kütm ata  ruumides üleriietes. 
Raamatud jäid alles. Nad teadsid, 
millise kultuuriväärtuse nad olid 
päästnud.

Kord viis Paul Ariste m ind Kii' 
jandusm uuseum i keldrisse. Suur oli 
mu häm m astus, kui leidsin sealt te
ma kogutud juudi folkloori, mis on 
seotud juudi kultuuriga, õpilastöö  
dega kolm eküm nendatest aastatest 
Nägin oma silm aga, m issuguse  
hoole ja arm astusega oli ta seda 
tööd teinud ning säilitanud järg
nevatele põlvkondadele materjali 
juudi folklooriga tegelem iseks Tar 
tus.

K ui ma -õnnitlesin teda 75. ja  
80. juubeli puhul luuletustega, siis 
ta ütles, et «olen see, kes armastab 
juudi keeli ja kultuuri». Jah, selli 
sena ei jää ta m itte ainult m inu  
vaid ka paljude teiste juudi soost 
tartlaste mällu.

MOS'A M IC H E LSO N

MB!
Just MB-st kir jutame täna, m it

te NB-st. Vaevalt on ükski ülikooli 
ajalehe number 1948. aastast  peale 
ilma vastava korralduseta oma imp
ressumis nende kahe tähe ja numb
rita jäänud. Helged hetked jõudsid 
Tartu kahe üliõpilaslehe toimetusse 
1987. aastal. Nii näiteks ilmus 
«TRÜ» 6. märtsist 1987 kuni 16. 
detsembrini ilma MB-ta. Pealinnas 
arvati, et suudame ise avaldatu 
eest vastutada. 1988. aasta lopust 
enam nii ei arvatud. Ajal, mil teiste 
väljaannete lõpust hakkas see t ä 
hepaar kaduma, meid isevastutami- 
se vääriliseks ei peetud. Miks, sel
lest saab ehk aimu Helsingi üliõpi
laslehe 2. novembri numbrist 1989. 
Selles ilmus niisugune lugu.

SENSUURIA EESTISSÄ

Glasnost etenee kangerrelleti Ees- 
tissä. Tart ossa ilm estyvistä  yliop- 
pilaslehdistä setisuuri ensin pois- 
tettiin, m utta pienen tauon jälkeen  
se palauteltiin jälleen.

cshintinrintiniinin kirjoitusten ju l 
kaiseminen tuo tti ongelmia.

Eestissä ei ole tietoa siitä, pois- 
tetaanko setisuuri uudestaan, m u t
ta Vajakas on Qptimistinen.

PA perusteitiin  1957. Se  tnenee 
kaikille Tarton yliopiston ja  Tar 
tossa sijaitsevan Eestin maatalou  
sakalem ian opiskelijoille, kaupun  
giti asukkaille sekä Leningradissa  
ja M oskovassa asuville eestiläiso- 
piskelijoille. M yös Eestin poliitti- 
nen johto seuraa lehteä.

PA on viime aikoina kirjoitta- 
nut erityisesti ym päristöongelm is- 
ta ja erilaisista filosofisista  aiheis- 
ta, Vajakas kertoo.

AH TO  OJA 
TUOMO MORA

Nüüd on 1. veebruarist jälle v a 
badus käes. Ehk ometi lõplikult? 
Tallinna tudengilehtedel kadus eel
tsensuur varem.

Glasnost tuli Tarton maatalou- . . . .
sylioppilaiden  <Põllum ajanduse  ^ n u l t  kaks asja on veel hinge 
Akadeemia»-lehteen 1. huhlikuu- peal. Me ei taha selle kir jatükiga 
ta 1987. Silloin lehteä voitiin  tehdä  kuidagi yarju  heita Tartu GLAV-
ensim m älstä kertaa iltnan sensuu-

Suojasää loppui sen jälkeen, 
kun lehti oli ju lkaissut artikkelin  
Liettuan ongelm ista. Joulukuun  
puolivälissä 1988 lehteen palasi 
pieni M B-8981-tunnus, joka mer- 
kitsee sitä, että lehti on kulkenut 
sensuurin läpi, kertoo lehden pää- 
toim ittaja M ilvi Vajakas.

Vajakasin m ukaan viime kevää- 
nä erityisesti A leksander Solzeniz-

L1TI volinikule. Aitäh mõistva suh
tumise eest!

Arusaamatu lugu on aga selle 
ametkonna keelega. Miks peavad 
GLAVLITi paberid olema vene kee
les? Kas seal keeleseadus ei kehti? 
Ja üleüldse võiksid kõik inimesed 
teada neid punkte, millest tõesti 
kir jutada ei või. Tõeline saladus 
on saladus.

Toimetus

BORISS PASTERNAKIST

Teisipäeval, 20. veebruaril kl. 15
räägib raamatukogu konverentsi
saalis Boriss Pasternakist prof. 
Zara Mints.

LADINA KEELE

fakultatiivkursusel loeme kevadse
mestril Horatiuse «Luulekunsti» 
(Ars poetica). Huvilistel, kel a lg
teadmised ladina keelest olemas, 
tulla kolmapäeval, 21. veebruaril 
võõrkeelte kateedrisse kl. 16.15.

ANNE LILL

NÄITUSI TEADUS
RAAMATUKOGUS

%  «Eesti Vabariigi sünnist Tar
tu rahuni»,

#  «Eestikeelset biograafilisi 
teatmekirjandust»,

®  «Boriss Pasternak 100»,
9  «Friedrich Puksoo 100»,
Ф  «Reti Laanemäe graafika».

«ARMASTUSE KULTUUR»

Klubi korraldusel algab esmas
päeval, 19. veebruaril kl. 19 Tähe 4 
aud. 170 loengulsükkel «Armastuse 
kultuur». Lektor Tõnu Randla.

I loengu teema on «Erootika 
mõiste ja koht inimese elus».

Loengud on tasuta, tsükli lõpus 
näidatav õppefilm tasuline.

PARTEITUTE PARTEI

saab teoks, kui tulete esmaspäeval, 
19. veebruaril kl. 16.15 peahoone 
kella alla. Vastavalt kokkutulijate 
hulgale valime endale ruumi (aula 
või mõne auditooriumi).

Parteitute Parteisse on oodatud 
kõik, kes ei kuulu veel ühessegi par
teisse ning kellel on oma platvorm.

ALGATUSRÜHM

KEVADHOOAJA 
AVAPEOD 

ÜLIKOOLI KLUBI 
VIDEOTEEGIS

Reedel, 16. veebruaril kl. 21 
DISKO.

Laupäeval, 17. veebruaril kl. 21
ajavad OMA ASJA MARGUS 
TURU ja MART PORT. VIDEO- 
SH O W  SUUREL EKRAANIL.

Pühapäeval, 18. veebruaril kl. 21 
DISKO.

BAAR LAHTI 1 
ÜLIÕPILASPILET KAASA!

Toimetaja VARJE SOOTAK

СШ
O L I K O O L I  A J A L E H T
Lehetalituse aadress 202400 Tartu, Ülikooli i  18. TÜ, ruumid 240, 241, tel. 3 51 80. Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. III. cUTe-
ilmub reedeti. Tellim. nr. 531. T iraaž 2500 eks.
cUniversitas Tartuensis» — газета Тартуского Университета, 202400 Эст. ССР. Тарту, ТУ. Юлнкооли 18—241. Тел. 3 51 80.



NR. 5 (1590) REEDE, 23. VEEBRUAR 1990 ILMUB 22. NOVEMBRIST 1948 HIND 3 KOP,

DIREKTORID*
b o t a a n i k a a i a  d i r e k t o -

ON BOTAANIKA JA ÖKO
LOOGIA KATEEDER ESITANUD 
PRAEGUSE JUHATAJA ANDI 
JÄRNA, ISIKLIKU AVALDUSE 
POHJAL KANDIDEERIB KA EN- 
gjN E DIREKTOR HIIE KIMMEL, 
JE S  PRAEGU TÖÖTAB TK «ES- 
ПКО» MAJANDUSOSAKONNA
AEDNIKUNA.

Vastavalt TÜ nõukogu 24. no
vembri otsusele valitakse allasutus
te direktorid profiililt lähedaste 
teaduskondade laiendatud nõukogu
k s .  Botaanikaaia direktori valimi- 
ne toimub 21. märtsil,

ÜMPI DIREKTORIKS PAK- 
S ^ s  ÜMPI LABORI JUHATAJATE
ÜLDKOOSOLEK PRAEGUSE D I
REKTORI, BIOLOOGIADOKTOR 
^AVO-VALDUR MIKELSAARE.

Direktori valib 12. märtsil 
UMPI laiendatud nõukogu.

TEADUSRAAMATUKOGU DI
REKTORI KOHALE KANDIDEE
RIVAD:

1- MALLE ERMEL, RAAMATU
KOGUNDUSE TEOORIA JA AJA- 
^ O  LABORI VANEMTEADUR.

Esitas TR fondi-, kataloogimise, 
'^kataloogimise ja teadusosakond.

2- URMAS AUNIN, ANDME- 
‘OÖTLUSE OSAKONNA JU HA 
TAJA.
^Kandideerib isikliku avalduse 

Pohjal.
3. VALTER HAAMER. Õ P P E 

PROREKTOR.
Esitas samuti isikliku avalduse. 

,..JR direktori valib TÜ nõukogu 
o°koUektiivi 20 liikme osavõtul 

^valijate nimekiri koostati enne 
andidaatide esitamist).
Valimine toimub 2. inärtsll. Kol

mapäeval oli raam atukogus kandi- 
astidega kohtumine,

T •  AJALOOMUUSEUMI DIREK- 
KOHALE ESITAS MUU- 

^EUMI TEADUSLIK NOUKOGU 
j^A E G U S E  DIREKTORI ELA 
J^ARTISE. KOLMAPAEVAL VA- 
liTIg i  t a  TAGASI.

m  CORPORE
K O R P O R A T S I O O N  

l ^ G A L A »  KONVENT TEA- 
«АВ, E t  VASTAVALT TEMA 
J j^ S O L E K U  OTSUSELE 30. JAA- 
, ,^ARIST 1990 ÜHINESID TEMA 

'IKMED in corpore LIIKUM ISE
GA GENF-49 JA KEELDUVAD 
EDASPIDI IGASUGUSEST
KOOSTÖÖST OKUPATSIOONIVA- 
lljDEGA. SEOSES SELLEGA ON 
KONVENDI LIIKMED OMA Sö- 
j a v a e p i l e t i d  VÕI KUTSE- 
JLUSEKAARDID ÄRA ANDNUD, 

KES ON ANDNUD NSVL 
JHMEE VANDETÕOTUSE, ON 
^ U E S T  LAHTI ÜTELNUD.

NBl Uudised telefonil 3 51 80.

Vana ei ole õlge, uut veel ei ole
«ÜLIKOOLI TULEVIKU» PEAKOMISJONIS 

21. VEEBRUARIL
ф  ÕPPEJÕU KOORMUS ф

Õppejõu koormus naib praegu 
olevat utoopilisel tasemel. Seda 
võiks võtta ühelt poolt nii, et ab
soluutselt iga liigutus on ära a r 
vestatud, teiselt poolt aga nii, et 
paljutki pole kirjas (näiteks loen
gukursuse ettevalmistamine seo
ses uute seaduste ja koodeksitega). 
Üldiselt on see aga kuidas kuskil.

Eeltööd teinud komisjoni poolt 
võttis sõna dots. Jüri Tamm, Õp
petöö on praegu valesti üles ehita
tud — õppejõud põhiliselt annab, 
üliõpilane võtab vastu, aga ei töö
ta. Et ta  saaks iseseisvalt töötada, 
peaks olema auditoorne koormus 
tunduvalt väiksem. Nii väheneks 
oluliselt ka õppejõu koormus. See 
ei ole ainuke tee — väikesed üti- 
öpilasvoorud saaks ühendada ja 
mitme loengu asemel ühe pidada. 
Aga kui palju on meil suuri audi
tooriume? üld iselt  on koormused 
kunstlikult väga suureks aetud. 
Tõelist koormust on raske paika 
panna, senised lähtealused ei kan
nata kriitikat.

Mati Salundi arvates aitaks pal
ju korda seada uus palgamäärus, 
õppejõudude nurin oleks kindlasti 
väiksem ka säiliva koormuse juu
res. Henn Voolaid tegi ettepaneku,

et näiteks arstide eri osakondadele 
võiksid nad koos loenguid pidada. 
Mihkel Pärnoja: «Voorude kokku
võtmine tähendab teaduskondade- 
vahelist kokkuleppimist, heatahtlik
ku suhtlemist. Mingil määral võiks 
õppeosakond voorude kokkuluge
mist ülikoolis koordineerida. Tea
duskonnad ei pruugi alati üksteist 
aktsepteerida.»

Ilmselt tekitab mitmesuguste 
voor»de muutmine ja  ka erikursus
te ümberpaigutamine suuri segadu
si. Arvati, et esialgu läheb ja võib
ki olukord hullemaks minna, aga 
parema nimel peaksime selle sega
duse üle elama.

Kahe nädala pärast arutelu j ä t 
kub, oodatakse konkreetseid ettepa
nekuid.

ф  OLIKOOLI EELARVE ф

Dots. Elvi Ulstt sõnavõtus jäi 
domineerima seisukoht uue aja eel
arvele uut moodi lähenemisest. Se
da ei saa teha ülaltpoolt, teadus
konnad ja kateedrid peavad ise ak
tiivsed olema. Osa võib isegi mitte 
tahta ülikooli eelarvest eraldumist 
ning oma kontot. Järgmise aasta 
eelarve tegemiseks võiksid teadus
konnad kõik oma soovid kirja pan
na.

-dME ajal ei saa teadus enam 
nii steriilne olla, et ei tegeleks ka 
äriga, ettevõtlusega. Sel viisil 
saaks ka palku kiiremini tõsta kui 
eelarve kaudu.» .

Arutelus kerkis põhiliseks see, 
kas teaduskonnad ise oskavad oma 
majandusküsimusi välja tuua või 
ei, Majandamiskogemused puudu
vad. Võib-olla ühendada senine tea
dus- ja  kasvatusprodekaani koht 
majandusprodekaani kohaks? Ikka
gi pole ju teadmisi. Läbida koope
ratiiv «Alfa» majanduskursus? Sel
ge on igatahes see, et niisuguseks 
eeltööks vajavad allüksused mingi
sugustki üldjuhendit, mis hiljem 
töö käigus võib veel muutuda, täp 
sustuda. Lehe kaudu vajab avali
kustamist eelarve koostamine, ra 
hade kulutamine, otstarbekus ipm. 
Abi saamiseks otsustati pöörauda 
ka TÜ arvutuskeskuse poole.

ф  ERIALAKESKNE
ATESTEERIMINE ф

Keemikute talvise atesteerimise
ga ei jäänud sellest kõnelejad dot
sendid Juha Ehrlich ja Jüri Tamm
sugugi rahule. Eesmärgiks üldkur
suse Kordamine,  fun d am en taa ltead -  
miste oskamine. Ü liõp i la sed  suhtu
sid sellesse väga valu likult ,  esitades 
küsim usi:  «Miks meie peame need  
esimesed olema?», «Miks küsite I

kursuse materjali?» jne. Lõpuks 
põhjendati — sellepärast olemegi 
rumalad, et meid on valesti Õpeta
tud. Atesteerimistööd esitasid nad 
anonüümselt.

Dots. M ärt LÜgant tõi füüsikute 
näite. Nemadki tahtnud tudengeid 
atesteerida, kuid üheskoos leiti, et 
ei ole veel õige aeg. Selleks peab 
üliõpilane valmis olema juba esime
sest kursusest alates. Ta peab tead
ma, et sellest ei pääse.

Kas siin ei peitugi atesteerimise 
vastuseisu põhjus? Atesteerimisest 
peaks kujunema ühistöö (õpetami
ne ja  õppimine) ühine ülevaatami
ne, NBl Ja ettevalmistusprotsessist 
ei maksaks tudengit mitte kõrvale 
jä t ta .  Astmeline õpetus aga ig a ta 
hes vajab vahepealset teadmiste  
mõõtmist.

KOLMAPÄEVAL, 28. VEEB
RUARIL kl. 8.30 TÜ NÕUKOGU 
SAALIS järgmine arutelu teema
del:

ф  AINESÜSTEEM, ASTMELI
NE HARIDUS, ATESTEERIMINE,

Ф TÜ AUTONOOMIA,

ф  UUSEHITUSED,

•  USUTEADUSKONNA TAAS
AVAMISE VÕIMALIKKUS,
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On vala seadusi 
ja raha

SUVALISI VÄLJAKIRJUTUSI KOHTUMISELT 
HARIDUSMINISTER REIN LOIGUGA

ф  Ministeerium jätkab komitee 
alustatut, järsku kursimuudatust

- kavas ei ole. Deklareerimiseta on 
ennast hakatud pidama vabariikli
kuks ministeeriumiks. Liidust tu 
levaid pabereid enam suurt edasi 
ei saadeta, saadetakse ainult neid, 
millest meile kasu. Liidu välisva
luutaga  käib välismaal igal aastal 
üle saja  meie haridustöötaja. Vii
mati on Liidu haridusminister ja 
tema asetäitja arvanud, et liidu
vabariigid peavad ise leidma oma 
hariduselu tee. On see' äkki auto
noomia tunnistamine?

f Kehtetuks tunnistamist vaja- 
paljud komitee normatiivaktid.

Haridusseaduse projekt peaks vars
ti tulema rahvaarutelule (ilmus 
kolmapäevases «Päevalehes»). Li
saks uuele haridusseadusele tuleks 
uuest õppeaastast käiku anda hulk 
muid juriidilisi dokumente. Kuna 
seaduse koostamise ajal on veel 
paljud probleemid lahtised, oleks 
vaja just need eraldi sätestada.

ф  Üldhariduskoolide jaoks on 
olemas uus õppeplaan, kus kool 
võib valida 25% ulatuses iee oma 
suuna. Alternatiivõpetust poolda
takse, kuid et riik kannab vas tu 
tust üldhariduse andmise eest, siis 
peaksid alternatiivõpeLuse andjad 
laotlema litsentsi.

ф  Vene koolidele on vaja Eestis 
välja töötada 12-aastane õppe
plaan, mis haarab, ka meie keelt, 
ajalugu, kultuuri, ökoloogiat. Käi
ku võiks jääda  ka 11-aastane koo
litus. Otsustama peab vene kogu
kond ise.

Ф  Üldhariduskooli fondeeritud 
õpikute kaanehind vajab tõstmist,’
hinna vastavusse viimist sisuga. 
Seis on üldiselt kehv: puudub õp
pekirjanduse valik, kehlib Vaid üks 
programm, mõnedes ainetes polegi 
õpikuid või on ainult üks. Kahjuks 
on Eestis õpikute koostamine mo
nopoliseeritud — aastakümneid 
koostavad neid vaid ühed ja samad 
isikud, pole ■ konkurentsi* Hinna 
tõstmine mõjub kohalikele om ava
litsustele, kes fondeeritud õpikud 
välja ostavad.

Skeptiliselt suhtus minister Las
tekaitse Liidu korraldatud riiete- 
ostmise üritusse. Võib-olla vajavad 
Eesti lapsed soome riiete asemel 
hoopis mitmesuguseid õppevahen
deid, mida meil ei ole. Kas just 
kriiti, on iseasi, aga  Liidust Ees
tisse kriiti saatev tehas kirjutas mi
nisteeriumile, et nüüd hakkame 
teile kriiti saatma mitte enam pul
kadena, vaid kamakatena, õpe tage  
õpilased käsitöötunnis kamakatest 
kriidipulki saagima.

KÕRGKOOLI UUENDUSTES

pooldab minister täielikult kursus
te süsteemilt ainesüsteemile ja  as t
melisele õpetusele üleminekut. Ees
tile vajaminevate erialade arvu 
oleks vaja  aga suurendada. Samal 
ajal tuleb t ä p s e l t . teada, keda me 
vajame. Kummaline küll, aga pal
jud ei tööta ju oma erialal.

ф  Ülikool soovib, et tema raha 
suuruse otsustaks Eesti parlament, 
TTÜ pakub selleks valitsuse. Kõrg
kooli autonoomia peaks ka selles 
väljenduma, et ta  saab vabalt oma 
ressursse kasutada.

Selle aasta eelarve koostati täie
likult Moskva nõuete järgi,  vaid 
viimasel hetkel jõuti midagi korri
geerida. Järgmise aasta eelarve tu 
leb juba täielikult uutel alustel. 
Teaduse finantseerimise väljapääs 
on mitmesugustes fondides.

ф  Palkade tõstmist alustati ha 
ridussüsteemis lasteaiatöötajatest.  
Kõrg- ja  keskeriharidusega kasva
taja keskmine palk on 121 rubla, 
erinevalt õpetajatešt nad lisatööd 
teha ei saa. Nüüd tuleb niimoodi 
välja, et mida rohkem me joome, 
seda rohkem aitame haridust, te r 
vishoidu ja kultuuri.

«Meie palgasüsteem on täiesti 
käest ära, keegi pole sellele kunagi 
mõistusega lähenenud. Aastatega 
on kogunenud meile paarikümne 
sentimeetri paksune palgareglemen- 
tide paberite pakk. Asusime seda 
virna läbi töötama ning tahtsime 
tõsta haridussüsteemi erinevate lü

lide palgad õigetesse «kahvlitesse» 
(esialgu lasteaiad, üldhariduskoo
lid, korgkooli abi-õppepersonal). 
Selleks oleksime vajanud 110 mil
jonit rubla, lubati ainult neljandik. 
Niisuguse sundkaiguga midagi eri 
list ei mängi. Jäime selle juurde, 
et esialgu tõstame nende palku, kel
lele valitsuse määruses oli ette 
nähtud — kõrgharidusega tööta ja
tele vähemalt 180 rubla kuus, kesk
eriharidusega 140 rubla kuus jne.

Tahame õiged proportsioonid pai
ka panna nii, et neid saaks raken
dada juba septembrist. Kui raha 
selleks ajaks juurde ei anta, siis 
ehk saame alustada 1991. aasta
1. jaanuarist.»

ANTS KALL1KORM: Kas üli
kool võiks saada oma raha enda 
kätte ning seda ise jaotada?

REIN LOIK: Miks ei. Rahandus
minister oleks sellega nõus, kuid 
ülikool võib sellega ise jänni jä ä 
da. .Olete igal aasta l raha juurde 
saanud. Kui rahandusminister fik
seerib teile aastaks kindla summa, 
siis juurde ju enam ei saa..

AK: Kas me aasta lõpus ei võiks 
dotatsiooni saäda?

RL: Siis hakatakse üürima, kui
das on raha kulutatud ning see po
leks enam autonoomia.

HEINO SIIGUR: Palgapiirangud 
peaksid jääma, . ülikool võiks ja o 
tada  raha eelarveliselt ära.

RL: Kui see ,on väga loogiliselt 
põhjendatud, siis toetame.

JÜRI KÄRNER: Loodame, - et 
parlament meie eelarve kinnitab ja 
siis läheme seda teed.

OLEG ANDLA: Alustate lasteaia- 
kasvatajate  palkade tõstmisest. Aga 
meie abi-.õppepersonali keskmine 
palk on 105 rubla. Juurde antakse 
iiiga vähe.

RL: Te arvate siia sisse ka töö 
lised, seepärast - tuleb nii väike. 
IME esimesel aastal peame kindlas
ti tõstma lasteaiakasvatajate palku, 
muidu meil lasteaedu varsti enam 
ei ole. Selle aasta 1. jaanuaris t 
suurenes ka kõrgkoolide administ- 
ratiiv-majandus- ning abi-õppeper- 
sonali palk, kuu lõpus tuleb selle 
kohta käskkiri.

VALTER HAAMER: Praegu sa a 
vad eri ametkondades töötavad ini
mesed sama ameti eest erinevat 
palka.

I NGE ORGO: Suur viga tehti 
vabariigis sellega, et kõigepealt 
tõsteti ametnike ja parteitöötajate 
palku. KÕrgkoolikaader jookseb 
laiali. Ministeeriumi ametnikud sa a 
vad 500 rubla kuus, õigusnõuniku 
palk on suurem kui rektori oma.

RL: Džinn on pudelist välja las
tud, ka enamik linnavolikogu esi
mehi ja  ministeeriumijuhte saab 
kõrgkoolijuhtidest rohkem palka.

JURI KÄRNER: Missuguse maa 
haridusmudel on haridusministee
riumil silme ees?

RL: Pean silmas põhiliselt Soo
met ja  Rootsit, teistest tean vähe. 
Erakordselt tähtis on teada Eesti 
Vabariigi kogemusi, tollased sea
dused olid väga täpsed.

VALTER HAAMER: Kelle kulul 
peaks toimuma teise kõrghariduse 
andmine — kas riigi, ettevõtte või 
inimese kulul? Erandi võiks teha 
pedagoogilistele erialadele.

RL: Kõik võimalused peaksid 
olemas olema.

I NGE ORGO: Need küsimused 
tuleks kiiresti õiguslikult regulee
rida. Kui näiteks ettevõte on oma 
töötaja teisest kõrgharidusest hu
vitatud, las maksab ettevõte.

VELLO PEEDIMAA: Ülikooli 
kohta peaks olema kehtiv TÜ nõu
kogu otsus.

RL: Võiksite proovida.

Käesolev kirjatükk oli algselt 
mõeldud eessõnaks pühapäevases 
(18. veebruar) «Edasis» ilmunud 
artiklile «Pühakud polegi enam pü
hakud». Kuid et ka kadunud sepiku 
ülesleidmine on teatavast aspektist 
käsitletav ühiskonda oluliselt s t a 
biliseeriva tegurina, leidsime võima
liku olevat kallist lehepinda mitte 
kuritarvitada arutlusteks inimkon
da juba rohkem kui sajandi jook
sul terroriseerinud kommunismi- 
tondi üle. Huvitatud lugeja võib 
hea tahtmise korral need kaks a r
tiklit siiski kokku viia. Niisiis . . ,

* * *
Üldtuntud ja - tunnustatud isand 

Murphy, seaduste üks võimalikke 
tuletisi voiks kõlada järgmiselt — 
kui süsteem  tervikuna on mäda, 
siis on välistatud võimalus, et la 
poleks mäda ka igas om ‘a üksikus 
lõigus. Teine, originaalne Murphy 
seadus väidab, et kui m iski on  kohe 
algusest peale kehvasti loodud, 
siis kõik katsed teda parandada 
teevad teda veelgi kehvemaks. 
Tundub, et aja jooksul osutuvad 
paljud enne naljaga võetud seadu
sed üle ootuste tõepäraseks.

Sama kehtib ka m a j a n d u s 
t e a d u s t e  suhtes. Me ei räägi 
juba sellistest ainetest nagu «NLKP 
ajalugu» ja  alles hiljaaegu eksistee
rinud «teaduslik kommunism». Tä
helepanuväärne on vaid fakt, et 
pikka aega saadi teaduslikke kraa
de ja aunimetusi ning palka teenete 
eest «teaduse» alal, millel algusest 
peale puudus reaalne uurimisob
jekt ja  mida sunniti õppima sadu 
tuhandeid üliõpilasi. Või oskab 
praegu keegi adekvaatselt definee
rida, mis asjad on need SOTSIA
LISTLIKUD TOOTMISSUHTED — 
sotsialismi poliitilise ökonoomia 
uurimisobjekt.

Ühiskonnateadus saab äärmisel 
juhul olla vaid ühiskondlikke prot
sesse tunnetada, seoseid leida aitav 
teooria. Ta on teadus niivõrd, kui
võrd tema uurimisobjektiks on see 
kõikidele ühiskondadele üldomane 
ühisosa, mille kujunemisel või ku
jundamisel pole mõjule pääsenud 
erinevate inimrühmade (loe: par
teide) subjektiivne suva. Kindla pii
ri tõmbamine objektiivse ja subjek
tiivse (sageli voluntaristliku) va
hele pole üheselt teostatav. Järeli-

see, et totalitaarne, ühiskonnapool
se kontrolli alt väljunud süsteem d 
pea pühaks mingeid reegleid, temJ 
jaoks ei eksisteeri falr p lay'd. Üldi
selt ausas m ängus annab yalekaaf- 
di kasutamine lühiajalis t kasu.

Kommunismi ajalooline ja  saa
tuslik nõrkus seisneb selles, et ta 
on mitme mehe poolt sõna otseses 
mõttes pastakast (vabandust — ha
nesulest) välja imetud. Mis sest, el 
(võib-olla) kõige paremate kavat
sustega. Ja  olgu nad kuitahes tar
gad, elukogenud ja  ettenägelikud . 
mehed, loodust ei suuda ükski Jtf' 
maia poolt loodud olend väjja mõel
da, ehk ainult Jumal ise. Seetõttu 
on ka kõik võimalikud kommunismi 
mudelid jäänud  lõpuni eluvõõras- 
teks, isiksust eiravateks ja tema 
suhtes vaenulikeks ning sellest tu
lenevalt ka majanduslikus mõttes 
ebaefektiivseiks. . .

Niipalju kui on olnud kom m unist
likke režiime, niipalju on olnud ka 
erinevaid ühiskonna majandusmu
deleid. Järelikult ei saa ka olemas 
olla sellist ühtset teadust nagu sot
sialismi üldine majandusteooria. On

Lisandusi artiklile 
«Pühakute» kohta

Kohtumine haridusministriga 
kestis eelmisel neljapäeval nõuko
gu saalis kaks tundi. Olgu öeldud 
veel, et Rein Loik on meie m a jan 
dusteaduskonna vilistlane.

VARJE SOOTAK

Kommunistliku hallutsinatsiooni 
elluviimisele omal ajal pühendunud 
maailmaosas praegu toimuvat voib 
käsitleda kahel viisil. Esiteks on 
võimalus, et sellesse suhtutakse kui 
kriisi, küll väga põhjalikku ja ju u r
teni ulatuvasse, aga siiski kriisi. 
Igas t  kriisist on väljapääs. Ja kui 
see leidus kapitalismi «ülemaailm
se kriisi» puhuks, võib loota, et ka 
kommunismi jaoks on mingi taga- 
varaväljapääs, millest see saaks 
uuenenuna ja kirgastununa läbi pu
geda. Teisest küljest ei tohiks siis
ki pahandada nende peale, kes kipu
vad toimuvas nägema hoopis kom
munistliku majandussüsteemi ja 
tema ideoloogia lõplikku krahhi el 
pankrotti.

Valikust nimetatud kahe suhtu
mise vahel sõltub otseselt ka suh
tumine ühiskonnateadustesse * kui 
selle süsteemi ülistamisega end olu
liselt diskrediteerinud teadus- ja  
õppedistsipliinidesse. Ei saa salata, 
et allakirjutanud jagavad  teist sei
sukohta.

Muidugi võib vaielda selle üle, 
kas - ühiskonnateadused on üldse 
TEADUSED sõna otseses mõttes, 
s. t. kogu oma ulatuses. Teadusharu 
põhitunnuseks on kindlalt piiritle
tud reaalse uurimisobjekti olemas
olu, mille täieliku tunnetamise 
poole inimmõistus püüdleb. Teadus
likuks meetodiks saab olla objekti 
võimalikult tõene, moonutusteta  
peegeldamine. Kas marksistl ikud 
ühiskonnateadused on sellist ees
märki enese ette kunagi seadnud
ki? Nende üheks avalikult tunnis
tatud põhiprintsiibiks on kogu aeg 
olnud nn. lähtumine klassiposit- 
sioonilt seega subjektivism oma 
ehedaimal kujul. Parteil isusest ge
neetikas ja küberneetikas oleme 
juba vabanenud, oleks aeg teha 
seda ka majandusteaduses.

OMA PÕHIOLEMUSELT ON 
ÜHISKONNATEADUSED KUTSU
TUD TEENIMA OLEMASOLEVA 
VOIMU HUVE, PÜÜDES TEA
DUSLIKU RETOORIKA ABIL 
PÕHJENDADA SELLE MAJAN
DUS- JA SOTSIAALPOLIITIKAT.

Nende hulka kuulub ka õ i g u s 
t e a d u s  (välja arvatud ehk 
normitehnika ja õiguse ajalugu, 
niikaua kui see suudab objektiiv
seks jääda ) .  Lühidalt öeldes, iga 
järgmine ühiskond (poliitiline re- 
žiim) loob samale kohale uue õigus- • 
süsteemi ja rakendab selle vägival
la ähvardusel. Marksistid definee
rivad ise õigust kui (majandusli
kult?) valitseva klassi tahet, 
SUVA, mis on ülendatud seadu
seks. Järelikult on üha* rohkem 
«õigus» ka igal järgmisel võimu 
juurde pääsenud klassil. Selline 
õigus ei saa ega tahagi olla õig
luse kandjaks.

* Siinkohal käsitleme ühiskonna
teadustena traditsiooniliselt mark- 
sismi-leninismi alustugedeks olnud 
nelja distsipliini, mida kõigis kõrg
koolides ka vastavates kateedrites 
õpetati.

kult on ka ühiskonnateaduste kui 
teaduste ja nende kui mitteteaduste, 
kui ideoloogia vahel vahetegemine 
vägagi raske ülesanne.

Üks mees pani omal ajal need 
asjad põhimõtteliselt paika, öeldes, 
et VI1MSEINSTANTSILISTE LÕ P
LIKE. TODE.DE formuleerimine ole
vat kahtlane üritus isegi eluta loo: 
duse suhtes. Teha .seda aga inime
se, terve ühiskonna suhtes saab pa
remal juhul viia ainult suurte ru 
malusteni. Ja  ometi on jus t mark
sistlikud mõttehiiglased neid ühis
kondlikke , viimseinstantsilisi lõp
likke tõdesid formuleerinud. Või 
väidab veel praegugi keegi, et 
tootm isvahendite ühiskondlik om an
dus on om anduse kõrgeim . ja 
progressiivseim  vorm\ või et ühis
konna ajalugu on klassivõitluse  
ajalugu . . . .  ja siis kaks^ lehekülge 
eemal, et klassid (riigid jne.) kao
vad Õige pea hoopis-, või et töölis
klass on kõige edum eelsem  ja ühis
konna arengut edasiviiv jõud ja  
peale kõige muu ka kapitalism i 
hauakaevaja. Loetelu pole mõtet 
jätkata. «Usklikud» ise peaksid vä
hemalt oma pühakuid ja dogmasid 
peast teadma.

Kui kogu lugu oleks vaid tõdede 
formuleerimisega piirdunud, võiks 
sellise näpuharjutuse ka andestada. 
Kuid on ju  neidsamu «tõdesid» teis
tele rahvastele ja  kogu maailmale 
tule ja mõõgaga peale surutud. 
Ikka nii, et lippude lehvides ja hur
raa karjudes teisi maid ja rahvaid 
nende endi käest vabastama. Ja pä
ras t on imestatud: ei tea, miks nad 
küll Meid ei armasta. Siinkohal 
enam rahumeelset neutraliteeti sä i
litada ei saa ega tohi.

Muidugi — eks igal ühiskonna
korral ole Õigus ennast kaitsta ja 
õigustada. Ent hinnangute andmi
sel peavad määravaks saama üld
inimlike õiguste ja  vabaduste ga- 
ranteeritus ühiskonnas. Poolehoiu
le ja vähemalt (õigeks) mõistmi
sele ei saa pretendeerida ükski 
ühiskond, kes pole pühaks kuulu
tanud inimeste õigust isiklikule 
elule, eraomandile ja õnnetaotlu- 
sele.

Peab ütlema, et seejuures on ka
pitalistliku ühiskonna apologeeti- 
del ja ühiskonnateadlastel tuntav 
objektiivne eelis oma kommunisti
dest kolleegide ees. Neil on nimelt 
kergem. Kapitalismi ja kommunis
mi päritolu on erinev. Esimene 
neist on ise arenenud oma praegu
sesse olekusse loomulike, et mitte 
öelda looduslike seaduste alusel. Ja 
ta jätkab jõudsalt seda arenemist 
praegugi. Ning kuna ta on loodu
sest pärit, pole ta  vaba ka kõikvõi
malikest «looduslikest» pahedest 
nagu üksteise ärasöömine ja ole
lusvõitlus üldse.

Ent teatud ajaloolistel tingim us
tel on kapitalismi taoline «enese
kindlus» andnud taktikalisi tagas i
lööke. Omavahelises või(s)tluses 
on totalitarismil mitu eelist demo
kraatia ees, mis tulenevad otseselt 
tema enda olemusest. Üks neist, mis 
meid antud juhul enim huvitab, on

olnud vaid hulk erinevaid ja eba
õnnestunud katseid majanduslikult 
teostada ja põhjendada vqirn.tf* 
olevä* partei poliitilisi ettevõtmisi' 
Majandus on olnud lahja poliitik?5 
veelgi lahjendatud väljenduseks.

. * * * , t
Marksistlik majandusteooria on

meile siiani pakkunud vaid suure 
hulga abstraktseid majanduskate; 
gooriaid, mis võimaldavad, tõsi 
küll, teatavat teaduslikku m ed itee
rimist majandusprobleemide üle. 
ent ei paku mingit rohtu tegelikku
ses ettetulevate küsimuste lahenda
miseks. Seepärast peamegi vajali
kuks lisada siia artikli lõppu meie; 
poolsed ettepanekud m a j a n  d u :s '  
õ p e t u s e , ,  täpsemalt p . o l t i t J f  
l i s e  ö k o n o o m i a  kui majart- 
duse üldteooria õpetamise sistflj' 
seks (mitte vormiliseks) muutud' 
seks Tartu Ülikoolis.

Kuna lõplik homse majandusõpe
tuse kujunemine ,võtab aastaid, siis 
tänasel päeval on. meie taotlused 
järgmised. , .

1. Seriise ainult marksistlikfel ka' 
tegooriatel baseeruva totalitaarse 
majandusliku maailmapildi tingi' 
musteta õpetamise lõpetamine.

2. Inlormatsioonibaasi laienda- 
miseks ja mõtlemise värskendami
seks puhta economics'i kursuse sls- 
seviimlne TU-s kui ettevalmistus 
üleminekuks uue majandusteooria 
õpetamisele.

3. Arvestades majanduse üld
teooria paradigma muutumist ning 
kujunevat uut majandussituatsioonil 
TU-s vastavasisulise täienduskooli' 
tuse organiseerimine. Meie tulevlkU' 
visioonis peaks ka TÜ orienteeruma 
turumajandusele, kusjuures õppi' 
mine muutub tasuliseks (vähefnau 
osaliselt). Siit tulenevalt peab al
ternatiivse majandusõpetuse kuula
mine olema tasuline.

4. Lähemal ajal lõpetada loen
gud suurtes voorudes, kuna prae- 
guses situatsioonis ei pruugi loen- 
gupldaja ja seminarijuhendaja 
vaated õpetatava suhtes kokku lan
geda.

5. Muuta majanduse üldteooria 
(poliitilise ökonoomia) õppimine 
vabatahtlikuks. Pakume välja ko
hustuslikuna kaheseinestrillse kur
suse majandus-, õigus- ja ajaloo
teaduskonnas (ühiskonnaõpetuse 
ning ajakirjanduse ja majandus-' 
geograafia erialadel). Kõikidel teis
tel oleks ühesemestriline lühikur
sus, kusjuures aine vajalikkuse ot
sustab ikkagi teaduskond ise.

Omapoolse positiivse program
mina pakume:

K. a. 28. veebruarist (mõõdu
kalt) tasulist ECONOMICS-* 
kursust kõigile soovijatele- 
Loengud algavad märgitud 
kuupäeval TÜ peahoone aud- 
102 kl. 18.

AVO VIIOL, ANDRES ARRAK, 
RAUL EAMETS, URMAS SOOTS, 

VIKTOR TRASBERG
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Ligi 40 tudengit 
välismaale

Arstiteaduskonna üliõpilasnõu- 
?°g_u koosolekule üle-eelmisel nel
japäeval oli kogunenud kuusküm
mend tudengit.  Millest rääkisid
eestseisuse liikmed?

^  Stockholmi Danderydsi haigla 
abitöödele pääseb 20 inimest, eelis
tatakse neid, kel elamispind.

#  Veel on võimalus minna kõva 
valuuta ,  eest Hollandi suvekooli 
(200 dollarit n ing  transport sinna 
ja tagas i omal kulul).

Niisiis, ligi 40 inimest siirdub 
teaduskonnast piiri taha õppima ja 
töötama. Kuna paljudel p n  isikli
kud kontaktid, .näib asi laabuvat.

•  IVO VALTER.
^  Side eestseisuse ja osakondade 

ning kursuste vahel on olnud nõrk.
Seoses õpingute lõpetamisega lan
geb eestseisusest välja 5— 6 liiget, 
nende asemele tuleb valida uued.

v  . , , . ф  PRIIT KOHILA.
Arstide Lnt on otsustanud w  

Premeerida silmapaistvaid teadus- Liikumine «Arstiteaduskonna üli 
töõga tegelevaid tudengeid ä 250 õpilaSbd tuumasõja vastu» on ise 
rubla. Arstide Liidu . volikogusse seisev organisatsioon Tartu  Ülikoo 
°odatakše ka. üliõpilaste esindajat, lis, mis peab oma peaürituseks su

_ ^  Kohe tuleks hakata koostama 
EESTI M EDITSIINIOLIÕPI LAS
TE LIIDU (EMÜL) põhikirja.

Kõne alla tuli ka liikmemaksu 
küsimus ning organisatsiooni kuu
ljate jaotamine aktiiv- ja passiiv- 

'ükrneteks. Liidu edasine suund 
oleks koostööle välisriikide medit- 
süniüliõpilaste - assotsiatsioonidega. ^  ALAR SE PP

liitu |̂ VU V V.- T -------
vist rahurnatka. 1. juulist 1. sep 
tembrini läbitakse Euroopas ja lg  
ratastel 2300 km. Eesti etapi vai 
mistavad ette selle liikumise toeta 
jad ja PK nende hulgas. Organi 
seeritakse ka ise valuutavaba vahe 
tust teiste riikide reisihuviliste tu 
dengitega.

•  LAUR SAAR.
Militaarteadus pusib endiselt tea

duskonna õppeplaan is 'E R IÕ PE T U 
SE varinime all. Nüüd on siis jõ u 
tud selleni, mida pakkusid tuden
gid 1988. aasta lõpus. See on tsük
liline õpetus.. Kahjuks või õnneks 
hilja. Aeg on edasi läinud ja rong 
’<a juba Teel Moskvassel

•  MARI-LIIS MADISSON.
Saksamaale minek selgub de

kaani saabudes.
^  Soome saab minna 10 inimest 

kaheks. nädalaks eeldusel, et on 
^iendatud eksamid kas sisehaigus- 
*es, pediaatrias või kirurgias.
.. ^  Alates 20. augustist läheb 
üheks semestriks Soome 3 inimest 
*V kursuselt (l pediaater ja kaks 
ravikat).
. ^  Rootsi sõidab 3 inimest nel
jaks nädalaks (2 Uppsalass.e ja  1 
Stockholmi). Eksamid peavad ole
ma tehtud kirurgias, sisehaigustes, 
Pediaatrias, neuroloogias ja  inten
siivravis.

pani ette toetada üliõpilaskogul sõ
jalise õpetuse lõpetamist ülikoolis 
kateedri sulgemist ja  okupatsiooni
vägede väljaviimist Eestist;

toetada EESTI KONGRESSI 
saadikute valimisi-ja osaleda-vali 
miste turvateenistuses;

GENF-49 liikumist sõjaväe- j; 
ohvitseripiletite äraandmisega.

Esimesed kaks ettepanekut said 
häälteenamuse. Genf-49 hääletati 
maha 18 vastu-, 7 poolt- ja  25 era 
pöoletu häälega.

Mida öelda? Erapooletus näitab 
antud juhul poliitiliselt iseseisva 
mõtlemise puudumist. Peaksime õp
pima mitte erapooletuks jääma, vaid 
alati seisukohta võtma või ise mõ
ne parema ettepaneku tegema.

* *
üliõpilaskogu otsustas veel moo 

dustada töögrupi EMOL-i põhikir 
ja  ettevalmistamiseks.

TÜ nõukogusse saadeti TOOMAS 
KARUS ravi V kursuselt, eestsei
sust täiendati veel Eve Martiniga 
samuti ravi V kursuselt.

Siud. med. ALAR S E P P

Rootsi meditsiini
tudengid siin

, Neljapäeval, 8. veebruaril saabu- 
j>'d 12 Karli Instituudi ars titeadus
konna üliõpilast koos 4 arsti ja  õp
pejõuga Tallinna, et juba järgmisel 
Päeval sõita bussiga Riiga. Riias 
veedeti kolm päeva, tutvuti sealsete 
kliinikute ja üliõpilaseluga ning es
maspäeval, 12. veebruaril kohtusi
me selle ärksa ning teadmishimuli
ne seltskonnaga juba Tartu vaksa- 
i1 perroonil. Tudengid olid tulnud 
õppeekskursioonile ning neid huvi
tas eelkõige õppetöö korraldus meie 
a[stiteaduskonnas ja diagnostiline 
ning ravitöö kliinikutes. Samuti o l
di huvitatud koostöövõimalustest 
Ja r tu  Ülikooliga. Kõik üliõpilased 
°pivad Karli Instituudis 7-ndat se
mestrit, seega on neil käsil sisehai
guste tsükkel. Nende instituudi 
traditsiooniks on korraldada selle 
kursuse ajal õppereis mõnda välis
riiki ning üliõpilaste kindlaks soo* 
Viks oli teha reis jus t  Eestisse ja 
Katisse.

Mõnevõrra üllatav oli rootsi tu- 
^pngite vanuseline koosseis — va
mm neist oli 48-aastane, noorim 
^6-ne. Rootsis on kõrgkooli astumi
sel vanuse ülempiiriks 42 aastat,  
^aljud tudengitest olid varem töö
tanud õdede või ämmaemandatena, 
*|a sotsiaalkindlustuses n ing muu- 

tööaladel.
Kahe järgneva päev^ hommiku

poolikul tutvusid külalised Tartu

Kliinilise Haigla tööga (vastuvõtt 
peaarst dr. Urmo Kööbi juures) 
käidi reanimatsiooni-, kardioloogia- 
infarktiravi-, kardiokirurgia- ja 
funktsionaalse diagnostika osakon 
nas, samuti Psühhoneuroloogiahäig 
la uues majas. Oppe- ja  teadustöö 
korraldusest arstiteaduskonnas ja 
kogu ülikoolis kõneles teadusprorek 
tor prof. Ants Kallikorm oma vas 
tuvõtul õpetatud nõukogu saalis

Kuuldud hinnangute põhjal jäi 
rootsi noortele meedikutele ja ka 
nende kogenenumatele kolleegidele 
Tartu meditsiiniteenistusest üllata 
vait soodne mulje. Peab . siiski li 
sama, et see kehtib puhtmeditsiini 
liste võimaluste kohta. Meie liaig 
late tehniline varus ta tus  ja haigete 
ning personali olmetingimused te 
gid neid sageli nõutuks.

Meditsiini välistest üritustest vai 
mustas vist küll kõiki meie vana 
muusikaansambli «Hortus Musicus» 
kontsert ülikooli aulas. Järgmisel 
päeval otsis suur osa külalistest 
meie plaadipoodi, et osta endale 
kuuldud ansambli plaate.

Teisipäeva õhtupoolikul kohtusid 
rootsi, tudengid meie arstiteadus 
konna tudengitega ülikooli vanas 
kohvikus.'

Kokkusaamine rootsi noorte koi 
leegidega toimus ka Tartu Arstide 
Liidul. Probleemidest arsti koõlitä 
misel Tartu ülikoolis kõneles prof 
Ain-Elmar Kaasik.

Lahkudes Tartust ütlesid rootsi 
tudengid ja õppejõud, et alles siin 
olles suutsid nad lõpuni tunnetada 
ja mõista kogu eesti ja läti rahva 
soovi elada vabalt oma sõltumatus 
riigis.

KAI SAKS, 
sisehaiguste propedeutika kateedri 

assistent

Mõtteid seoses akadeemiliste 
kraadide Ja astmelise 

õpetamisega
AIN-ELMAR KAASIK 

NEUROLOOGIA JA NEUROKIRURGIA KATEEDER

Arstide ettevalmistuse «Euroopa 
mudel» põhineb 6-aastasei (12 se
mestrit, erinevates maades kõigub 
õppeaeg siiski 11— 13 semestri pii
res) diplomieelsel õppeplaanil. Sel
lest erineb «Ameerika mudel», kus 
õppeaeg on lühem (4 aastat), kuid 
eelneb 4-aastane kolledžistuudlum, 
mille 2 viimast aas ta t  loovad eel
duse lühemaks õppetööks ars titea
duskonnas (USA-s tavaliselt tne- 
dical school, harvem eraldi õppe
asutusena medical coltege), kuivõrd 
neil aastail peab tulevane ars titea
duskonna üliõpilane õppima bioloo
giat, keemiat ja füüsikat ning neid 
aineid arstiteaduskonnas ei õpeta
ta.

KOLLEDŽID

Selguse mõttes olgu mainitud, et 
kolledžisse või ülikooli vastavasse 
astmesse astutakse U S A - s  pä
rast 12-aastase üldhariduse oman
damist. Viimane on yariantideroh- 
kc, kuid selle iseloomulikuks lõpp- 
astmeks on 4-aastane keskkool 
(high school).

Kolledžid on omakorda üpris 
erinevad. Nende skaala ühes ääres 
asuvad prestiižikate rahvusülikoo- 
lide (Stanford, Harvard, Yale, 
Princeton, Penn jt.) koltedžiastmed, 
teises — mitmesugused nn. vabade 
kunstide kolledžid (libcral-arts col- 
leges). Eraldi kolledžitest koosne
vad ka paljud B r i t i  ülikoolid.

Üldjuhul annab kolledž küll h a 
riduse, kuid mitte elukutset. Olene
valt ainete valiku suunast lõpeta
takse U S A - s  4-aastäne kolledž. 
kunstide bakalaureuse (Bachelor of 
A rts)  või loodusteaduste bakalau
reuse kraadiga (Bachelor of Scien
ce). Nende teaduskraadide omista
mine ei eelda dissertatsiooni kaits
mist.

Ameerikas, küllalt levinud 2-aas- 
tased kolledžid on peaasjalikult 
üldhariduse täienduseks ' ning nen
de lõpetanuid ülikoolide kõrgemas
se astmesse ei võeta.

ÜLIKOOLID 
JA KRAADID

Nimetatud kõrgeni aste (gradua- 
le sludies)  kestab USA ülikoolides 
minimaalsell aasta ja lõpeb m agist
ritööga (M asier of Arls, M asler of 
Science). Neil seni vormistatav

kandidaaditöö on USA magistri
tööst märksa ulatuslikum.

Valdkondades, kus kutsetööks v a 
jalike teadmiste skaala on lai ja 
eriti kui teadmistega peavad k aas
nema mitmesugused praktilised 
oskused, kestab graduate study  
4. aastat.  Siia kuuluvad tehnilised 
erialad, majandusvaldkonnad (bu- 
siness schools),, samuti meditsiin.

Peaaegu kõigil erialadel tuleb 
USA-s doktorikraadi omandamiseks 
veel töötada 2—4 aastat. Sel ajal 
valmib väitekiri, mida avalikult 
kaitstakse. Kõige iseloomulikum on 
filosoofiadoktori (Ph. D.) teadus
kraad, mida võib omandada filo
soofia ja  muus humanitaaria va ld
konnas, kuid ka täppisteaduste, bio
loogia või meditsiini alal .tehtud 
tööde eest. Sageli omistatavateks 
akadeerrtil isteks kraadideks on veel 
haridusdoktor (Dpclor o f Educaliott
— Ed. D.) ja õigusteaduste doktor 
(boetor of Jurisprudence — /. D.).

Erinevalt teistest teadusaladest 
omistatakse meditsiinidoktor! (Doc- 
tor õf Medicine —  M. Di) ' teadus
kraad arstiteaduskonna kõigile lõ
petajatele, me.ie mõjsiga, ri igieksa
mite soöritamlse. ee$ t, E n ä m i к a m ee - 
rika arstiteadlasi e j ,k irju ta  kunagi, 
ühtki dissertatsiooni, hing nende 
edas;irve akadeemiline karjäär oleneb 
üksnes publikatsioonidest. riing 
muudest с-rlalast kompetentsust ise
loomustavatest näitajatest.

Siiski kohtab tänapäeva USA 
arstiteaduskondades ja eriti nende
ga seotud uurimisasutüslfis .isikuid, 
kelle nime taha kirjutatakse: M. D., 
Ph. D. Need "õppejõüd-teadlased on 
reeglina töötanud mõnel prekliini- 
lisel alal (anatoomia, füsioloogia, 
farmakoloogia jne.) ning seal ka 
väitekirja kaitsnud.

Tänapäeval leidub USA ars titea
duskondades õppeplaane, mille järgi 
andekad üliõpilased, kes näevad 
oma tulevikku kõrgkoolis, võivad 
7 aastaga  omandada nii M. D. kui 
Ph. D. teaduskraadid. Ei ole või
matu, et neist teine omandatakse 
meditsiini mõnel fundamentaalalal 
koguni enne esimest. Teiste sõna
dega — enne saadakse teadusdok
toriks ja  siis arstiks. Või kui kasu
tada meile harjunud terminoloogiat
— kõigepealt õpitakse nooremate 
kursuste aineid, seejärel ollakse as
pirant ja  alles siis omandatakse 
diplom.. Tundub harjumatu; kuid

OLAVI PAIDE foto

isiklikud tahelepanekud on näidäi 
nud selle süsteemi efektiivsust, pea
miselt noore inimese loomevõime 
kasutamisel; sanruti realiseerub sel 
teel õpetamine teadusliku loomingu 
protsessis. ■ °

ERINEVATE MAADE 
TEADUSKRAADIDE 

VÕRDLEMISEKS

puu du b  metoodika. Olles siiski tut- 
vunud usna mitmete USA arstitead- 
Й й е Г- teaduskraadi taotlemi-' 
seks valminud dissertatsioonidega/, 
julgen kinnitada, et oma m ahult  iä 
aine labitöötatuselt vastavad n a d '  
usna täpselt meie ‘kandidaaditööd*®*

* ^ ah ju ks  ei saa seda õelda ka
sutatud mõõtmistehnika, mõnikord
Ka teaduslike kontseptsioonide koh
ta Teatavasti olenevad viirrtašed 
eelkõige uurimisuksuse materiaal
sest baasist, kuid ka ideede ja tead
miste kontsentratsioonist. • r. •. *■

TULEME
EUROOPASSE

Kuivõrd meie õppeplaanid vasta
vad pigem «Euroopa - mudelile», 
peaksime ka teaduskraade" võrdle
ma Euroopas, eriti oma naabermaa
des omistatavatega.

I n g l i s e  vanades arstiteadus^' 
kondades on kasutusel arstiteaduse 
bakalaureuse kraad (Bachelor> o f
fž i  1СШе M l)> kuid see omistatakse preklnmliste ainete õppimi
se ja vastavate eksamite eduka soo
ritamise järel. Tavaliselt saadakse 
bakalaureuseks pärast 2-aastast 
stuudiumi.

R o o t s i  ülikoolides vastab sel
lele meditsiinikandidaadi (Medicine 
u t l К as,*е.n ing sama süsteemi 
kasutavad kõik Skandinaavia ja 
boome meditsiinikõrgkoolid. Vii
maste lõpetajad saavad rnedltsiini- 
litsentsiaadi (r.k. Medicine licentia t) 
kraadi Viimane antakse samuti 
с issertatsiooriita, kõikide lõpetami*- 
seks vajalike nõuete täitmise eest.

Euroopa riikides ei omlstata ars- 
tidele magistrikraadi, vaid teadus
töö tulemusena valminud väitekirja 
kaitsnud saavad meditsiinidoktori 
(dr. med.) teaduskraadi. Selle 
omandamiseks vajaliku teadustöö 
tegemiseks on tavaliselt vaja olla 
teatud aja põhitööst vaba. Kaota- 

. tud palga kompenseerivad' (osali-‘ 
p selt) mitmesugused stipendiumid 
1 J?. S.raandid, mida võib taotleda 
| riiklikest või erafondidest. Selles 

mottes sarnaneb olukord meie aspi
rantuuriga, kuid erinevalt meist on 
mujal fjnantseraldised piiritletud 
mitte aja, vraid konkreetse raha- 
summaga. Keskmiselt kulub dok- 
toritoo valmimiseks -2—4 aastat, 
kusjuures viimane oleneb paljuski 
uurimisvaldkonnast,  samuti konk- 
1 eelse teaduskollektiivi aktiivsusest 
ja  varustatusest. ,

. Euroopa doktoritööd on la i tm a
tult vormistatud! Tavaliselt on tu-' 
lemused avaldatud tunnustatud tea 
dusajakirjades. Siiski on juba pik.e- 
m at aega dissertatsiooni a lte rna tü- ' ' '  
viks lühikokkuvõte, millele on Ш * ' 
tud 4—5 teadusartikli separaadid, 
mõnigi kord nn. preprintide kujül’,;' 
Seetõttu on vormistamiseks kuluva" 
oö maht suhteliselt väike. 'Taas tu 

leb tõdgda, et meie kandidaaditööd 
on naabermaade doktoritöödest 
mahukamad, kohati ka raskepärase- 
mad. Ajal, mil meie püüame igati 
suurendada ( taastada) oma keele 
osa oskuskeelena, tuleb siiski m ä r
kida et Fennoskandia ülikoolides 
kaitstavad dissertatsioonid on in g 
liskeelsed. b

(Järgneb)
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Enne valimisi 
teadusraamatu 

kogust

Tartu Ülikooli Raamatukogu het
keseisust ja tulevikust on viimasel 
^ ja l  avameelselt kõneldud ja kirju
ta tud, 2. märtsil seisab ees uue di
rektori valimine. Lubatagu mul 
avaldada mõned mõtted, mida tu 
levane direktor oma töös järgima 
peaks, kuigi paljud neist nii ene
sestmõistetavad on, et esmapilgul 
mainimist ei vääri.

#  Olikooli raam atukogu ei eksis
teeri enda jaoks. Tema ülesanne on 
olla baasiks teadustööle ja  teaduste 
õpetamisele ülikoolis.

Raamatukogu väärtus  on tema 
fond. Selle kujundab ülikooli t ä n a 
seid vajadusi mõistev ning tuleviku 
omi etteaimav raamatukoguhoidja. 
Aeg on tõestanud, et mida tihedam 
on koostöö ülikooli õppejõudude ja  
teadlastega, seda parem on tule
mus.

Ф Raamatukogus olemasoleva 
raam atu  peab lugeja kerge vaeva
ga kätte saama.

^  Raamatukogu ülesanne eä ole 
mitte ainult raamatuid koguda ja 
laenutada, vaid ka hoida.

^  Jäädvustamaks ajalugu, tuleb 
luua ülikooli väljaannete arhiivi- 
fond, koostada ülikooli täielik bib
liograafia.

Ф Rahvusülikooli raamatukogul 
on ülim aeg pärast neljakümneaas
tast vaheaega jä tkata  Estica-kogu 
täiendamist.

>{• Traditsiooniline raamatuvahe- 
tus ülikooli vajadusi väliskirjandu
se osas üksi välja ei kanna. Tuleb 
õppida tundma rahvusvahelist raa- 
matuturgu. Iseseisva Eesti ülikooli 
raamatukogu komplekteerimise või
malused muutuvad kindlasti väga 
oluliselt.

*  Ülikooli- raam atukogu on rah 
vusliku informatsioonisüsteemi la 
hutamatu osa. Tuleb jõuda «rahuli
kult kooseksisteerimiselt» sisulise

koostööni teiste Eesti raam atukogu
dega. Ülikooli raam atukogust võiks 
kujuneda Tartu teaduspargi info
keskus.

¥  Arendada koostööd Tartu Üli
kooliga lepingusuhetes olevate üli
koolide Eaamatukogudega.

#  Siiras püüdlus olla m aail
matasemel raamatukogu — ei to
hiks arvutist kui vahendist teha ees
märki omaette. Seni kui raam atu 
kogul puudub vajalik tehniline 
seadmestik ja  riiklik andmeside 
süsteem, tuleb luua andmebaase t r a 
ditsiooniliste bibliograafiakartotee- 
kide, -nimestike, trükikataloogide 
vormis.

& Riigi praegust majanduslikku 
olukorda arvestades ei saa eriti 
loota raam atukogu materiaalse baa
si märgatavale  paranemisele lähi
tulevikus. Iseotsustamise õiguse all 
majandusprobleemide lahendamisel 
tuleb eelkõige mõista oskust toime 
tulla riigi poolt eraldatud sum m a
dega. Ilmselt on ajastu märk see, 
et raamatukogud peavad ka ise li
sa teenima (näit lepingud, tasulised 
teenused jm.).

#  Raamatukogu töö tulemuslik
kus sõltub väga paljude inimeste 
koostööst. On oluline, et nad ühi
selt mõtestaksid oma eesmärke. 
Selle eelduseks on vastastikune in
formeeritus ja  usalduslikud, missi
oonitundest kantud suhted kollek
tiivis.

MALLE ERMEL, 
raamatukogunduse teooria ja 

ajaloo labori teadur

75^aastat tagasi
Esimese maailmasõja ajal, 18. veeb
ruaril 1915 sündis Londonis töölise 
perekonnas poeglaps, kellele vane
mad andsid nimeks Arthur Robert. 
Nad ei teadnud siis veel, et pärast 
Cambridge’i ülikooli lõpetamist 
saab mõne aja päras t  nende pojast 
mees, keda tuntakse Läänemere 
idakaldal* Eestimaa inglasena», sõ
ja järgse Tartu ülikooli ühe kõige 
populaarsema ja omapärasema õp
pejõuna, kes õpetas siin inglise, 
prantsuse ja hispaania keelt, nende 
rahvaste kui ka Ameerika Ühendrii
kide ja Hiina kir jandust, aga ka 
muusikaliteratuuri Tartu  Muusika

kooli õpilastele. Kõike seda tegi ta 
talle omase hooga ja vaimukusega, 
rõõmsa naeratusega tüüpiliselt ing
laslikul näol.

18. veebruaril 1990 oleks ta s a a 
nud 75-aastaseks. Oleks, kui mitte 
Maarjam aa muld ei oleks tunnis
tanud teda omaks juba 18 aastat 
tagasi, 1972. aasta  suvel. Aga m ä
lestus Arthur Robert Hone’ist kui 
suurest humanistist, suurepärasest 
inimesest, erakordsest pedagoogist,  
heast kolleegist ja  sõbrast elab 
meis edasi. Olgu selle napiks kin
nituseks juuresolevad read.

HILLAR PALAMETS

«Kriminaalõiguse 
reform perestroika 

Ja autonoomia vahel»
Sellise pealkirja all avaldas «Salzburger Nachrichten» artikli meie 

ülikooli professorist Ilmar Rebasest, kes osales Wienis toimunud esin
duslikul rahvusvahelisel kriminaalõiguse konverentsil ning külastas ka 
Salzburgi ülikooli õigusteaduskonda.

Nõukogude Liidus ja Eestis kavandatav kriminaalõiguse reform on 
ära tanud  huvi ka välismaal. Professor Rebane juhtis tähelepanu Mosk
vas väljatöötatud kriminaalseaduse projekti põhiprobleemidele — lii
duvabariikide suveräänsete õiguste ebapiisav arvestamine ning üle
liidulise seaduse enda vähene demokraatlikkus.

Konverentsil esines palju nimekaid teadlasi Saksamaalt ja Austriast , 
esindatud oli enamik Ida-Euroopa riike. Kohal olid ka meie ülikooli 
õigusteaduskonna vanad tuttavad professor Dieter Loeber Saksamaalt 
ja Henn-Jüri Uibopuu Austriast . Muide, viimane on praegu Tartus 
lugemas õigusteaduskonna üliõpilastele rahvusvahelise õiguse põhi
kursust.

JAAN SOOTAK

Härra Nikolai Küttise 
stipendium metsa- 

teadlastele la 
ökoloogidele

Tartu Ülikooli Fondilt Torontost saabus eelmisel nädala] teade 
fondi esimese stipendiumi moodustamisest koos statuudiga.

TARTU ÜLIKOOLI FOND 
Nikolai Küttise stipendiumi 

statuut
1. Vastavalt härra Nikolai Küttise soovile ja kooskõlas Tartu Üli

kooli Fondi põhikirjaga kuulutatakse välja iga-aastane stipendium 
ühekordseks uurimistööks Soomes ühele eesti aspirandile metsanduse 
arendamise ja ökoloogia alal.

2. Stipendium makstakse välja summadest, mis hr. Küttis on sel
leks otstarbeks annetanud Tartu Ülikooli Fondile.

3. Stipendium eraldatakse aspirandile 10 000 Kanada dollari suu
ruses summas.

4. Stipendiumi kasutatakse konkursi võitnud isiku poolt valitud 
metsanduse arendamise ja ökoloogia küsimustega tegelevas Soome 
asutuses konkursil esitatud uurimistöö või selle osa tegemiseks, seal
hulgas reisi- ja elamiskulude katteks.

5. Stipendiumi määramiseks kuulutab Tartu Ülikool ajalehtede kau
du iga aasta veebruarikuus välja konkursi Nikolai Küttise stipendiumi 
taotlemiseks. Stipendiumi võivad taotleda kõik eestlastest aspirandid, 
kes tegelevad Eestis metsanduse arendamisega ja ökoloogiaga, sõltu
mata töökohast või õppeasutusest. Stipendiumi taotlejail tuleb m ä ä 
ratud tähtajaks esitada Tartu Ülikooli rektori nimele põhjendatud 
taotlus, üks soovitus ja elulookirjeldus.

6. Stipendiaadi valib stipendiumi taotlejate hulgast viieliikmeline 
Tartu Ülikooli poolt moodustatud Nikolai Küttise stipendiumi toim
kond. Määravateks kriteeriumiteks on kandidaadi akadeemilised saa 
vutused, tema seni tehtud ja kavatsetud uurimistöö kvaliteet, ja ta 
edaspidine potentsiaal Eesti metsanduse arendamises ja ökoloogias.

7. Konkursi tulemused teatab stipendiumi toimkond osavõtnuile ühe 
kuu jooksul pärast konkursi tähtaega. Stipendiumi toimkonna otsus 
on lõplik ja ei ole vaidlustatav ühegi asutuse või isiku poolt.

8. Konkursi tulemuste põhjal teatab Tartu Ülikooli rektor Tartu 
Ülikooli Fondi juhatusele konkursi võitnud aspirandi nime, uurimis
teema ning Soome asutuse nime ja aadressi, kus stipendiaat töötama 
hakkab. Tartu Ülikooli Fond kannab stipendiumi summa üle nimeta
tud Soome asutuse pangaarvele palvega see edasi anda stipendiaadile.

9. Kulutused sõiduks Eestist Soome ja tagasi kannab see Eesti asu
tus, kus stipendiaat töötab või õpib.

Tartu Ülikooli Fondi juhatuse esimehe hr. Walter Väärsi ja rektor 
professor Jüri Kärneri allkirjad statuudil on selle dokumendi jõustu
nuks kinnitanud.

Seoses sellega kuulutab Tartu Ülikool välja konkursi Nikolai Küttise 
stipendiumi taotlemiseks 1990, aastal vastavalt statuudis esitatud tin 
gimustele.

Stipendiumi taotlevail aspirantidel esitada TÜ rektori nimele põh
jendatud taotlus, soovitus, elulookirjeldus ning õppeasutuse/töökoha 
administratsiooni nõusolek kandideerimiseks hiljemalt 25. märtsiks k.a.

AAVO LUUK

GUSTAV ADOLF!
KUJU

KAUNISTAS KUNAGI PEAHOO- 
NETAGUST PLATSI. PALJUD 
MEIST TAHAVAD SEDA TAAS
СРД1 NÄHA

KELLEL SOOVI JA SODIKUST 
OSA VÖTTA GA MÄLESTUS
MÄRGI TAASTAMISE TOETUS- 
KOM1TEEST, ANDKU KIRJALI
KULT MÄRKU PEAHOONE VÖI
f ü ü s i k a h o o n e  v a l v e l a u d a
MADIS EENLO NIMELE.

AVAKOOSOLEK ON JUBA 
kolmapäeval, 28, veebruaril kl.
14.15 füüsikahoones. Koguneme 
fuajeesse. Võtame vastu põhikirja, 
avalduse TÜ juhtkonnale ja  pöör* 
dumise akadeemiliste organisats ioo
nide poole.

MADIS EENLO,
! Gustav Adolfi toetuskomitee 

esimees

Uusi trükiseid
TÜ toimetised nr. 874. Anomaal

sete laste õpitegevus ja Isiksus. 
Töid defektoloogia alalt. Tartu 
1990, 550 eks., 196 lk., rbl. 2.30.

TÜ toimetised nr. 876. Uurali 
keelte aktuaalseid probleeme. Fen- 
no-ugristlca 16. Tartu 1990 , 500 
eks., 220 lk., rbl. 2.70,

TÜ toimetised nr. 877. Uarimusi 
germaani keelte sõnavara ja gram
matika alalt. Lingulstlca 1989.
Tartu 1990, 500 eks., 160 lk., rbl. 2.

Psühhiaatria ja narkoloogia. Abi
materjal arstiteaduskonna üliõpi
lastele. Jüri Saarma. Tartu 1990, 
1000 eks., 144 lk., 25 kop.

Alma mater. Ludi HterariL Tartu

Ülikooli kirjanduslik almanahh.
Tartu 1990, 800 eks., 152 lk., 2 rbl.

Friedrich Puksoo 1890—1969. 
Tartu 1990, 600 eks., 112 lk., rbl. 
1.50.

Kiirguslevi. Matemaatilise füüsika 
täiendavaid peatükke. G. Vainikko. 
Tartu 1990, 300 eks., 92 lk., 15 kop.

õ . Mandel, A. Panov, R. Kuiv. 
Silmahaiguste uurimismetoodika.
Tartu 1990, 700 eks., 92 lk., 15 kop.

Närvisüsteemi kliiniline uurimine
I. Tundlikkus ja motoorika. Metoo
diline materjal arstiteaduskonna 
üliõpilastele. Kolmas, parandatud 
trükk. Tartu 1990, 1000 eks., 112 
lk., 20 kop.

Развитие системы непрерывного 
образования. Проблемы высшей 
школы XI. Тарту 1990, 295 экз., 
132 с., 1 руб. 40 коп.

Совершенствование преподава
ния физики в вузе. В помощь пре
подавателю XIV. Тарту 1990, 200 
экз., 88 с., 1 руб.

JI. С- Мехилане, J1. К. Ряго, 
JI. X. Алликметс. Фармакология и 
клиника фенибута. Тарту 1990, 500 
экз., 148 с., 1 руб. 80 коп.

Таблицы констант. скорости и 
равновесия гетеролитических орга
нических реакций. Дополнитель
ный том 4, Выпуск 3. Тарту 1990, 
299 экз., 284 с., 6 руб. 20 коп.

KADUVIK JA IGAVIK

T e i s i p ä e v a l ,  27. veebruaril 
kl. 16.15 leiab Tartu Ülikooli raa
matukogu konverentsisaalis aset 
Eesti Akadeemilise Filosoofia Selt
si ja Akadeemilise Baltisaksa Kui' 
tuuriseltsi ühine ettekandekoosolek. 
Kõneleb Eduard Parhomenko:

Tartu Ülikooli filosoofiaprofessor
G. B. Jäsche kaduviku ja  igaviku
ääremail.

Huvilised teretulnud.
EAFS i ja  ABSKS-i Juhatused

«FRATERNITAS 
LIVIENSIS»

Korp! «Fraternitas Livienslse» kü
lalisõhtu toimub laupäeval, 3. märt
sil kl. 18 endises majas Jakobi 68. 
Oodatud on meesüliõpilased.

Korp! «Fraternitas Liviensis» 

ÕPETAJAKS HIIUMAALE)

Hiiumaa rajooni Käina 9-kl. Kool 
võtab alates septembrist tööle täis* 
koormusega keemia-bioloogiaõpeta- 
ja. M ugavustega kahetoaline kor
ter. Info tel. 9 21 58.

LUGUPEETUD KOLLEEG!

Palume Teid osa võtta Eesti Kro- 
matograafia Seltsi seminarnältusest,
mis toimiib 28. veebruaril kl. 12 
Looduskaitsevalitsuse ruumes (Tar
tu, Akadeemia tn. 4, II korrus). 
Palume kaasa võtta ettekanne (ja 
teesid) oma tegevusala kohta.

EKS juhatus

AGRESSIIVSEST 
KÄITUMISEST

Esmaspäeval, 26. veebruaril toi
mub Tähe t. 4 aud. 170 kl. 19
loeng «Agressiivse käitumise bio
loogiline käsitlus». Lektor ÜMPI 
nooremteadur Jaanus Harro.

TÜ KLUBI VIDEOTEEGIS 
DISCOSOUND

Reedel, 23. veebruaril Kalle 
Müllerilt, pühapäeval, 25. veebrua
ril Lembit Jetsilt.

Algus kl. 21. Üliõpilaspilet kaasa!

Teisipäeviti kella 20-st taas  ava
tud klubi videosalongi Jälgige rek
laami!

Tantsu ja muusikaga

EESTI PIDUÕHTU
peetakse küünlakuu 24-ndaI päeval 
aastal 1990 Tartus Ülikooli klubi-
majas.

EESKAVA

1. Hakatuseks piduköne.
2. Tants «Popside» pillikoort 

järgi.

3. Lustilist meelelahutust «Sim
mani» tantsurühm alt ja  muudki, 
mis kõik lõbulist meelt tekitavad.

Hakatus kl. 9 õhtul.

Toimetaja VARJE SOOTAK

O L I K O O L I  A J A L E H T
Lehetalituse aadress 202400 Tartu, Ülikooli t. 18, TÜ, ruumid 240, 241, tel. 3 5180. Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. III.  «UT* 
ilmub reedeti. Telllm. nr. 597. Tiraaž 2500 eks. -J
«Universitas Tartuensis» — газета Тартуского Университета, 202400 Эст. ССР. Тарту, ТУ. Юликооли 18—241. Тел. 3 51 80.
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ÜLIKOOLI AJALEHT

NR. 6 (1591) REEDE, 2. MÄRTS 1990 ILMUB 22. NOVEMBRIST 1948 HIND 3 KOP.

N Ü Ü D  K A  T A A N I

EELMtSEL NÄDALAL KIRJU
TASID 3 KÕRGKOOLI — T Ü , 
E P A  JA K O P E N H A G E N I  
K U N I N G L I K U  V E T E R I 
N A A R I A  JA A G R O N O O 
M I A  Ü L I K O O L I  ESINDA- 
^ D  ALLA KOOSTÖÖLEPINGU
LE. KOOSTÖÖETTEPANEKU TÖ1 
TAANIST TEADUSPROREKTOR 
PROFESSOR ANTS KALLIKORM. 
ÜLIKOOLI POOLE PEALT HU
VITAB TAANLASI MEIE HARI
K S ,  KULTUUR JA TEADUS.

KOMSOMOLI REMONT 
EI AITA,

Ku i g i  k o m s o m o l i k o m i t e e  
Ru u m i d e s s e  o n  r e m o n t  
Tu l n u d , e i  a i t a  k a  o r g a n i 
s a t s i o o n i  r e m o n t , s e s t
JJIDA ENAM EI OLE, SEDA EI 
! №  AINULT ENDISES SEKRE- 
JÄRI RUUMIS VOIB VAHEL 
KOKKUKUHJATUD MÖÖBLI VA- 
; EL JUHUSLIKULT MÕNE 
MEHE KATTE SAADA.

KUIDAS ÜLIKOOLIST 
EÜE-sse PÄÄSEB,

fELLEST KIRJUTAB TÄNASES 
^e h e s  k e s k s t a a b i  MEES. 
£EAL o n  AGA SOOVITUS 
rpÖRDUDA KÕRGKOOLI JUH- 
J VA NOORSOO-ORGANISAT- 
J»‘OONI POOLE. KELLE? KEL- 
iA, — VÕIKS EDASI KÜSIDA. 
JAH, KOMSOMOLI POLE, ÜLI- 
JJflLASTE AMETIÜHING EI 
$fJ?E KA PERFODEST HUVITA- 
JUD. KAS ÜLIKOOLIS ON ÜLD- 
J5; KEDAGI. KES TEGELEB
EüE-ga?

«EESTI VABADUSSÕDA 
JA TARTU ÜLIKOOL»

T O O M E L  A J A L O O -  
^  U U S E U M I S. PEALE KUUL
A S  SAANUD MÄLESTUS
TAHVLITE ON VAADATA PALJU 

JUUDKI PÕNEVAT: STENDI
D E  NIMED, PILDID, AUTA-

SIIS VÕIKS MINNA
ÜLE TOOMEMÄE V A N E -
-  U I S  E T Ä N A V А К U N Š T -

К Е
Gd" SE*
J < AAF SEPPO KERÄNEN ON

o J K E  M A J J A  — LOODU-
S 5 5 5 J  SOOME LOODUSFOTO

S S E  TOONUD MIDAGI LIHT- 
VAT- At  JA KAUNIST HINGEMINE-

KEVADPÄEVAD
TULEVAD!!

« Ö n & 5 IS SAI TAAS k o k k u  
Odo  OLI KEVADPÄEVADE»

^ g a n i s e e r i m i s t o i m k o n d .
Ir KA SAI PANDUD A E G  —
Ka v a2- a p r i l l  j a  k o n d i -

TEISTKORDSED KEVAD 
K D  ON MÕELDUD EEL- 
•- l ^ E  Tl JDF.NCiITFT F OLI-
La S M  t ö ö t a j a i l e  j a  n e n d e  
JÄÄtFELE- OSALEMISVÕIMALUS 

T K A  LINNARAHVALE.
1 APS EM INFO EDASPIDI!

IME ülikoolis-  
väitekirjad eesti 

keeles!
16. veebruaril saabus ülikooli Mis puutub kaitsmisnõukogude

30. detsembril kinnitatud NSVL Mi- komplekteerimise nõuetesse, kaits-
nistrite Nõukogu määrus «Kutsete mise korda, oponentide ja juhtiv-
ja  kraadide omistamise korrast», asutuste määramise tingimustesse,
Seda kommenteerib TÜ teadussek- siis need on põhimõtteliselt endi-
retär VEERA ANT. sed.

«Kuidas kommenteerida? See on 
kindlasti sammuke arukuse ja liht
sustamise poole, seda muidugi meie 
praegust s taa tust  arvestades.»

ф  Mida see määrus õieti sisal
dab ja mis seal just u u t  on?

Määrus alles tuli, lisad on veel 
kohale jõudmata ning seepärast 
jääb mõni asi praegu ebaselgeks. 
Võib ette tulla korrektiivegi. UUT 
on aga küll:

dissertatsioon võib olla ema
keelne,

¥  kandidaaditööd ei pea VAK-i 
sa*tma, seda võib nõuda vaid 
erandkorras,

kandidaadikraad loetakse kin
nitatuks kaitsmise kuupäevast, kuid 
jõustub pärast seda, kui on VAK-i 
otsus diplomi väljaandmise kohta,

У doktoritöö tuleb küll VAK-i 
saata  ja doktorikraadi kinnitab 
VAK,

<¥■ kui dissertatsioon on rahvus
keelne, nõutakse rahvus- ja  vene
keelset autoreferaati,

#  dissertatsiooni maht on vaba 
(varasemaga võrreldes ei ole m ah
tu piiratud ega uut antud),

Ф autoreferaadi maht on seevas
tu doktoritöö puhul 2 trp., kandi
daaditöö puhu] 1 trp. (mahtu on 
lubatud mõlemal juhul ületada 
30%),

^  väitekirja saab kaitsta ka 
rahvuskeelse monograafia ja  Õpiku 
alusel, siis on vaja ka autoreferaa
ti,

^  kaitsta on võimalik teadusliku 
ettekande vormis,

^  kandidaaditöö kaitsmiseks on 
vaja  sooritada 3 eksamit: filosoofia, 
võõrkeel ja  eriala,

^  nii kandidaadi- kui doktori
väitekirja kaitsmine eeldab publi
katsioone,

^  doktoritöö puhul pole mono
graafia nõutav, o;i vaja aga  pub
likatsioone ülefiidulistes ja  vaba
riiklikes väljaannetes, samuti asu 
tuste kogumikes, mis on loetletud 
VAK-i bülletäänis,

У kandidaaditöö puhul määrab 
publikatsioonide piisavuse aprobee- 
riv asutus; arvestatakse ka paljun
datud materjale. Ei ole enam va ra 
semat sõltuvust väljaande tiraažist,

dissertandi toimik koos arva
mustega töö kohta saadetakse
VAK-i. See peab olema venekeelne. 
Kandid aaditoimikute läbivaatami
seks võib olla nüüd 4, doktoritoi- 
miku ja  -dissertatsiooni läbivaata
miseks 8 kuud,

V säilinud on mikrofilmimise 
nõue.

Mida öeldakse kutsete kohta?
Siingi on üht-teist uut:
Nüüd on ametlikult kirjas, et eri

määruse alusel võivad teatud 
kõrgkoolid ise kutseid anda. Selleks 
on vaja vaid hariduskomitee luba 
diplomi väljakirjutamiseks. Meie 
töötame nii juba teist aastat.

У Hariduskomiteega kokkuleppel 
saame juba teist aasta t  anda pro- 
fessorikutseid õppejõududele, kellel 
on suur teaduslik tegevus, kuid 
puudub 10-aastane kõrgkoolistaaž. 
Seegi on nüüd määruses sees.

Ф Nõudes «töötada aasta  kon
kursi korras valitud ametikohal» 
on sõna «aasta» asendatud «õppe
aastaga». Arvan, et meil tekitab 
see vaid segadust,  sest mitte kõiki 
ei valita kohtadele õppeaasta algul.

^  Kutsete saamisel peetakse en
diselt oluliseks õppevahendite või 
metoodiliste juhendite olemasolu; 
dotsendikutse saamisel peavad ole
ma publikatsioonid, mis on avalda
tud pärast kaitsmist.

Usna detailselt on märgitud tin 
gimused kutse saamiseks e rand
korras.

ф  Uues määruses ju üht-teist 
uut on, aga  kuidas see läheb kok
ku ülikooli autonoomia ning meie 
kraadide ja  kutsekomisjoni suuna
ga?

Iseseisvuse ja autonoomiaga see 
määrus muidugi kokku ei sobi. 
Kordan aga veel kord seda, mida 
ütlesin novembris «Ülikooli tulevi
ku» konverentsil: Eestis tuleks 
välja töötada oma terviklik kutsete 
ja kraadide süsteem, mille kinnitaks 
vabariigi valitsus. Seda oleks väga 
kiiresti vaja. Kuuldavasti tegeleb 
sellega Ulo Vooglaidi komisjon. 
Iga kõrgkool peaks selle endale 
kohandama. Meie komisjonide üles
anne oleks välja töötada ülikooli 
tingimused. Kindlasti peab lõpptu
lemuseks olema tagatud  diplom.

Kuni me ei ole selleks valmis, 
peame töötama kehtivate määruste 
järgi.  Olen nõus minister Rein Loi
guga, et enne ei ole hariduskomitee 
ja VAK-i suhteid selles osas mõtet 
ära rikkuda. Pealegi ei ole nendel 
suhetel praegu midagi viga. õ igem 
on ära tuua liidulisest alluvusest 
hästi läbimõeldud kohe käivituv 
süsteem, kui korraldada paar üle
liidulist skandaali.

Ülikooli lehes avaldatud kutsete- 
kraadide projekt jättis mulje, et 
meil ülikooliski tegelevad paljud 
asjadega, mida nad piisavalt ei 
tunne. Eriti häiris kutsete osa. 
Ülikooli nõukogu liikmetest võiks 
moodustada asjatundliku komisjo
ni, kes leiaks kiiresti vastuvõetava 
lahenduse. Miks ei võiks ülikool ol
la kogu vabariigile pakutava süs
teemi autor?

(Järg  2. lk.)

„Raputage maha 
umbusaldus!"

«ÜLIKOOLI TULEVIKU» 
PEAKOMISJONIS 
28. VEEBRUARIL

Kelle suhtes? Üliõpilase suhtes. 
Varsti näeb ta ise, et ilma õppi
miseta, ilma töötamiseta,  ilma ha
riduseta ta  maailmas enam edasi 
ei saa. See tõdemus, tuleb üpris 
ruttu. See ei ole allakirjutanu arva
mus. Need sõnad ütles kirikuõpe
taja prof. Eenok Haamer, kes võt
tis samuti viimasest koosolekust 
osa. Kuulnud atesteerimise arutelu, 
ei saanud ta seda ütlemata jätta . 
Võib-olla tasuks iga tudengit puu
dutava küsimuse puhul sellele 
mõelda? See selleks.

ALLÜKSUSTE AUTONOOMIA 
PIIRID

jäid seekord veel piirideta. Dots. 
Mart Sõrg, kes selle küsimuse ette 
valmistanud oli, tunnistas oma kon
servatiivset lähenemist. Näiteks 
teaduskondadele ja kateedritele 
võiks üsna vähe seadusandlikku 
võimu anda. Suunad tuleks vaba

riiklikult paika panna. Ka raha j a 
gamiseks on vaja normatiive, ainult 
allüksuse enda teenitud raha võiks 
talle jät ta . Teatud osa sellest peaks 
minema üleülikoolilisse fondi. Kõi
ge rohkem vajaksid allüksused ehk 
finantsilist autonoomiat kui raha 
vähe. Kui on summasid piisavalt, 
kaob vajadus sellise autonoomia 
j ärele.

Rektor prof. Jüri Kärner soovitas 
autonoomia probleemid läbi v a a 
data koos teaduse seaduse, teadus
ameti, innovatsiooniseaduse jt. pro
jektidega. Näiteks TA instituudid, 
kes varemgi just vaesed polnud, 
seavad uutes tingimustes julgelt 
oma sihte edasi. Me ei tohi oma 
aega maha magada.

Rektori arvates on aga  o tsusta
mise kompetentsuse tasand ikkagi 
allüksuses endas.

Sobivad lahendused ei tule meile 
muidugi enne, kui pole lahendatud 
turumajanduse põhiküsimused, mille 
otsa kogu aeg põrkame.

(Järg  lk. 2)

Raamatukogu kohvik. Siin aetakse rohelistest ubadest ja  müüakse 
keskmiselt 700 tassi kohvi päevas. Sessi ajal kogus kahekordistub. 
Seda polegi nii palju, kui võis oletada. Ilmselt ei ole kohv ainuke 
jook, mis une ära ajab ja meeli erutab, kui raam aturead kipuvad silme 
ees segi minema. Väga hästi pidavat a itama veel külm vesi, jahedad 
karastusjoogid ja . . .  aga  eks ole see ikka iga lugeja enda otsustada, 
millega ta ennast raamatute  taga  kosutab.

- ■ - MEELIS LOKI foto
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Raviv kirjanik
15. veebruaril sai 50-aastaseks 

psühhiaatria kateedri dotsent 
VAINO VAH1NG. Juubilar on sün
dinud Tartumaal Meeksi valtas. 
Õppis Aravu ja Mehikoorma 7-klas- 
silises koolis. 1957. aastal lõpetas 
Tartu  Meditsiinikooli ja  jätkas 
õpinguid Tartu Riikliku Ülikooli 
arstiteaduskonnas. P äras t  ülikooli 
lõpetamist töötas psühhiaatrina, 
kohtupsühhiaatria eksperdina. 1971. 
aastal kaitses juubilar kandidaadi
väitekirja. 1975. aastast alustas 
tööd õppejõuna psühhiaatria ka
teedris. Samal aastal määrati talle 
Nõukogude Eesti preemia psühho- 
farmakoloogiaalaste uurimistööde 
eest. Vaino Vahing on õpetanud 
psühhiaatriat,  kohtupsühhiaatriat,

narkoloogiat, psühhoteraapiat.
1973. aastast  on V. Vahing Kir

janike Liidu liige. Tema sulest on 
ilmunud psühhiaatri lise kallakuga 
lühiproosat, näidendeid ja 1989. 
aastal koostöös M. Kõivuga ro
m aan «Endspiel. Laskumine orgu». 
Energiat on jä tkunud ka esinemaks 
teatris ja  filmis.

Juubilar on öelnud, et arsti on 
ta endast ise teinud, aga kirjani
kuks saanud. Ikka on kandnud 
huvi inimest sügavuti tundma õppi
da. Kahte muusat on raske teenida. 
Onne ja  jõudu sel teel, kus miski 
inimlik ei saa ega tohigi võõraks 
jääda.

Kolleegid 
psühhiaatria kateedrist

T Ä N U
Rektor õnnitles oma käskkirjas ja TÜ aukirja pälvisid kauaaegse

tänas hea töö eest 50 sünnipäeva eeskujuliku töö eest 60. sünnipäe-
puhul autojuht ANATOLI PESJU- , , , , т д л м c m D C I , . - r
KOV1 v a  ̂ etekt**1*4' JAAN SIILBEK ja 7o.

Kauaaegse hea töö eest avaldati sünnipäeval varustusosakonna töö-
länu vanempreparaator AINO- taja HILDA PÕLTSAMAA.
HELGI SÜIDILE.

„Raputage.. 9 f

(Algus t. lk.)

Kuue rektori ja ametiühinguko
mitee allkirjaga

PALGAPROJEKT1 SAATUSEST

informeeris dots. Olev Raju. See 
saadeti Indrek Toomele. Toompealt 
saadeti kiri läbivaatamiseks ja  pro
jekti koostamiseks haridusminister 
Rein Loigule. Teisipäeval arutati 
kirja ka rektorite nõukogus. Enne 
Ülemnõukogu valimisi tullakse koos 
rektoritega kokku Indrek loom e 
juures. Šeis on üldiselt selline, et 
kuigi terves Haridusministeeriumis 
ei ole kõrgkoolidesse eriliselt sooja 
suhtumist, siis ministri toetus_ on 
olemas. On lootust, et kuuele kõrg
koolile antakse kas 1. juulist või 
1. septembrist 6,1 miljonit rubla.

ERIALAKESKNE
ATESTEERIMINE

tekitab aina rohkem erinevaid a r 
vamusi. Dots. Juha Ehrlich kandis 
e tte  TÜ nõukogus arutusele tuleva 
astmelise hariduse ja ainesüsteemi
de projekti sellekohase osa.

Dots. Ivar Saarniit : «Kui teadus
kond saab autonoomia, siis ei sobi 
teaduskonnale üleülikooliliselt ates
teerimist ette näha, igale teadus
konnale ei ole võib-olla vajalik- 
ki. Kui see on aga peale sunnitud, 
muutub see kiiresti formaalseks.»

Dots. Jaan Kõrgesaar: «Kui läh
tume sellest, et üliõpilane on eba
aus, tundub see kergelt koomilisena. 
Me tunnistame siis ju ise, et enne 
atesteerimist ei ole me oma tööga 
hakkama saanud.»

Dots. Henn Voolaid: «Loomuli
kult peaks jääm a atesteerimine 
soovitavaks, mitte nõudeks, ning 
mida rutem see välja sureb, seda 
parem. Aga kui tudeng praegu ei 
viitsi õppida, kui tal ei ole stiimu
lit?»

Aspirant Tõnis Lukas: «Veidi 
aega tagasi meil üks komet lõppes
— see oli Ü P P  (üliiskondlik-poliiti- 
line praktika). Jääg u  iga teadus
konna otsustada atesteerimise va ja 
likkus.»

Dots. Mihkel Pärnoja: «Kaheast
melise hariduse puhul on see ilm
selt tarvilik.»

Dots. Arno Susi: «Astme lõpeta
mise eelduseks peavad teatud eksa
mid tehtud olema. Kas on vaja v a 
rem tehtud eksameid iile kontrol
lida?»

Dots. Ivar Saarniit : «Atesteerimi
sel on siis mõtet, kui vaja eri aine
te seosed kokku võtta.»

Rektori arvates on tarvis paika 
panna iild- ja  eriainete maht. Üld

ained peavad üliõpilase enda vali
da jääma.

Kas aga ka kehaline kasvatus 
peab olema kohustuslik õppeaine? 
Pole vist keeligi ülikoolis mõtet ko
hustuslikult õpetada, seda võiks 
võimaldada vaid soovijaile. Üldi
selt peaks ju keel keskkooliharidu- 
sega kaasnema. Ning kes ei soovi, 
ärgu õppigu.

Hädasti on vaja iileii 1 ikooli 1 ist 
fakultatiivainete kataloogi.

USUTEADUSKONNA
TAASTAMISEST

oli tulnud kõnelema kirikuõpetaja 
prof. Eenok Haamer. See oleks ju 
täiesti loomulik, kui me aga ei 
peaks arvestama nii materiaalseid 
kui inimestevahelisi suhteid.

Ülikoolis võiks hakata ette va l
mistama teolooge — nii õpetlasi 
kui ka praktikuid. Eestis on praegu 
143 kogudust ning ainult ligi 90 
vaimulikku. Üldhariduskoolid vajak
sid aga juba sügisest umbes 300 
usuõpetajat.

Kas sellest ilusast ideest asja 
saab ja kuidas, sellest on vara 
midagi öelda. Probleemi haka
takse üksikasjalikult vaagima. Rek
tor arvas, et ka ülikoolil oleks sel
lest kasu, sest teoloogiline haridus 
puudutab ka täienduskoolitust, sa 
muti oleks see mõeldav üldkultuuri 
kateedri juures (kui ükskord jõu
takse selle loomiseni). Läti Ülikool 
olevat juba otsustanud oma teo- 
loogiateaduskonna taastada.

EHITUS

on niisugune ala, mis ajab paljud 
mehed riidu. Ega ülikooliski selle
ga paremad lood ole. Dots. Arno 
Susi tegi ettepaneku koostada üli
kooli ehituste pingerida. Konfliktid 
tulevad, aga sellest ei pääse. Sel
leks peaksid kõik ehitada soovijad 
kokku tulema, oma ütlemised ära 
ütlema.

JÄRGMINE KOOSOLEK

on naistepäevaeelsel 7. märtsil 
nõukogu saalis ikka kell 8.30.

ф  KAUGÕPPEVORMI REOR
GANISEERIMINE,

Ф  ÜLIKOOLI LÕPETAJATELE 
TÖÖ TAGAMINE,

ф  VÄLISMAALASTE ÕPETA
MINE,

ф  TASULINE KÕRGHARIDUS.

VARJE SOOTAK

ülikoolile
tulevik!

Välismaal nii
Välismaa ülikoolid on oma õppe

töö korraldamisel suveräänsed. 
Seetõttu on eri kõrgkoolide õppe
korralduses ka erinevusi. Alljärg
nev kaugeltvaataja  kirjeldus ei t a r 
vitse seepärast peegeldada üksikute 
ülikoolide tööd, pakub aga ehk siis
ki mõttealgeid aim a mater'i õppe
töö ümberkorraldamisel.

VASTUVÕTT

ülikoolidesse toimub põhiliselt aine
testide alusel. A m e e r i k a  
Ü h e n d r i i k i d e s  on välja 
arendatud ülemaaline testimise 
süsteem. Selle kohaselt kir jutavad 
abituriendid keskkooli viimase õp
peaasta algul avalduse piirkondli
kule testimiskeskusele, kus nä ita
vad ära, millistesse kõrgkoolidesse 
nad sooviksid astuda, ja  lisavad 
kviitungi eksamimaksu tasumise 
kohta.

Testimiskeskus teatab neile, mis 
ainetes mis kuupäevadel testimine 
toimub. Testid viiakse läbi õppeaas
ta jooksul 1—2-kuuliste intervalli
dega laupäeviti, kogu maal ühel ja 
samal ajal. Testid on ulatuslikud, 
neid hinnatakse ühtsetel alustel 
ülemaalises testimiskeskuses.

Iga abituriendi tulemused tea ta 
takse kõrgkoolidele, kuhu abiturient 
soovis astuda, ja  talle endale. 
Kõrgkoolid arvestavad veel kesk- 
koolihindeid ja  seda, millisel kohal 
õppeedukuse järgi abiturient oma 
koolis oli. Kujunenud pingerea alu
sel valib kõrgkool endale kontin
gendi, osa kõrgkoole võtab kõik 
soovijad vastu. Abiturient nimetab 
võimalike edasiõppimiskohtadena 
oma avalduses tavaliselt ka ühe sel
lise kõrgkooli ja  vähemalt sellesse 
saab ta sisse.

Ained jagunevad kohustuslikeks 
ja valikaineteks. Näiteks pedagoo- 
gikutse saamiseks tuleb läbi võtta 
kasvatuse filosoofia kursus, aga ka 
sel juhul on üliõpilastel võimalik 
valida, millise õppejõu juures nad 
seda õpivad. Valikaineks võib tule
vastel õpetajatel olla näiteks kur
sus «J. J. Rousseau pedagoogiline 
süsteem». Kohustuslike ja valik
ainete õppimisel on vajaduse kor
ral kindlaks määratud nende jä r je 
kord.

ÕPPENÄDAL

Õppetöö mahu arvestus toimub 
välismaa ülikoolides õppenädalates.
õppenädalaks on 40 tundi üliõpi
lase tööd, olgu siis loengute kuu
lamist, seminaridest osavõttu või 
kirjanduse lugemist. Iga kursuse 
puhul on teada selle maht õppe
nädalates.  Kui üliõpilane sooritab 
eksami, saab ta selle eriala jaoks 
ettenähtud õppenädalate arvu võr
ra punkte. Punkte ei anna sama 
kursuse teistkordne läbimine, m a 
dalama astme kursus, kui kõrgem 
on sooritatud, ja  erialasse mitte
kuuluvad kursused. Punkte võivad 
aga anda ka mõned keskkoolis õpi
tud ained, kui nende programmid 
vastavad kõrgkooli omadele. Et üli
õpilased sooritavad aastas erineva 
arvu eksameid, siis kulub neil üli
kooli lõpetamiseks ka erinev arv 
aastaid, näiteks Soomes 5—9 aas
tat, keskmiselt aga 6,5 aastat.

VABADUS VALIDA AI NEI D

Üliõpilastel on välismaa kõrg
koolides suurem või väiksem vaba
dus valida, milliseid aineid nad 
õpivad. Igal kevadel trükitakse 
ülikoolis teatmik selle kohta, mil
list kursust millisel ajal ja  kohal 
iga ülikooli õppejõud loeb jä rg m i
sel aastal.  Selle alusel valivad üli
õpilased endale ained, mida kuula
ta järgmisel semestril. Üliõpilasel 
on auditoorset tööd kuni 18 tundi 
nädalas. Valikuvabadused on üli
õpilastel suuremad humanitaaraine
tes, väiksemad reaalainetes ja  me
ditsiinis.

EKSAMID

on välismaa ülikoolides kirjalikud 
ja põhjalikud. Jälgitakse väga täp
selt, et üliõpilane ei kasutaks 
kaaslaste või selleks mitte e ttenäh
tud kir janduse abi. Näiteks S o o 
m e s  on ruumis vähemalt kaks 
eri soost eksami läbiviijat, kes saa 
davad üliõpilast, kui ta eksami ajal 
ruumist lahkub. Eksameid võib te 
ha kindlatel päevadel kord kuus ko
gu õppeaasta jooksul. Eksamist tu 
leb õppejõule kümme päeva ette 
teatada.

Kursusehinde panekul arvesta
takse mitte üksnes eksami tulemust, 
vaid ka kursuse ajal tehtud kont
rolltöid ja  osavõttu seminaridest. 
Ainult positiivse hinde puhul loe
takse kursus omandatuks ja üliõpi
lane saab nädalate arvu jagu  punk
te. Ülikoolis püsimiseks on tarvis 
igal aastal koguda vähemalt e tte
nähtud miinimum punkte. Paljud 
üliõpilased ei tule sellega toime ja 
langevad ülikoolist välja.

AINED

Ülikooliteatmikes on iga aine 
juures märgitud selle õpetamise 
eesmärgid, kontrollimise viisid, s i
su ja õppekirjandus, õppejõul on 
teatud vabadus programmi koosta
misel. Ained moodustavad tsük
leid, mis lähenevad meie mõttes 
erialale. Iga ainete tsüklit võib õp
pida kolmel tasemel: madalam ta 
se 10 õppenädalat,  keskmine 25 ja 
kõrgem 65 õppenädalat.  Kõrgema 
taseme sisse kuulub ulatuslikum 
kirjalik töö.

Peale erialaainete õpivad välis
riikide üliõpilased ka üldaineid na
gu näiteks «Kuidas õppida ülikoo
lis», «Kaasaegne sotsioloogia» jne. 
Väga suurt rõhku pannakse ema
keele õpinguile kõigis osakondades, 
sest iga kõrgharidusega spetsialist 
peab oma emakeelt valdama laitma
tult. Teistest riikidest saabunud üli
õpilased õpivad kõigepealt ära ko
haliku keele ja lülituvad siis aine- 
õpinguisse.

Vähemalt poole õppeajast töötab 
üliõpilane õppekirjandusega, õ p p e 
kirjandus on laitmatu, sest õpikute 
konkurss on aastakümnete jooksul 
st imuleerinud autoreid oma trüki
seid igati tä iustama.

Paljud S a k s a  L i i t v a b a 
r i i g i  üliõpilased töötavad kateed
rites ühe kolmandiku koormusega. 
Nad osalevad ka tööstuse tellimus
te täitmisel.

Ülikooli lõpetamiseks on tarvis 
koguda kindel arv punkte. Näiteks 
esimese kraadi — bakalaureuse — 
saamiseks on miinimumiks 160— 
180 õppenädalat.  See jaguneb kol
meks: üldõpingud (näiteks 40 õp
penädalat), aineõpingud (90) ja 
aine süvaõpingud (30 õppenädalat). 
Teise kraadi saamiseks on tarvis 
täiendavalt koguda 30 punkti ja 
doktorikraadi saamiseks veel 60— 
70 punkti. Kõik kraadid eeldavad 
vastavamahulise teadustöö avalik
ku kaitsmist.

ÕPPEJÕUKS

Ülikoolide õppejõududeks on ta 
valiselt doktorikraadiga professorid.
õppejõudude valik toimub avaliku 
konkursi teel. õppejõukandidaadid 
esitavad konkursile oma teadustöid, 
mille alusel kaks või enam eks
perti soovitavad ühe või mitu kan
didaati kutsuda näidisloenguile või 
tööle katseajaga. S a k s a m a a  
L i i t v a b a r i i g i s  on õppejõu 
katseaeg koguni 7 aastat.  Selle jä 
rel võidakse la kohale valida eluks 
ajaks, õppejõu palk sõltub tema 
loengute külastatavusest, teadusli
kust produktsioonist ja muust- 
Koormus on kuni 8 tundi auditoor
set tööd nädalas.

Ülikooli lõpetanute kohustuslikku 
töölesuunamist ei ole, iga üliõpila
ne otsib endale ise töökoha, tava
liselt juba aegsasti enne õpingute 
lõppu. Oma fakultatiivkursusteks 
valib ta siis ained, mis on o tsese lt  
seotud tulevase tööga.

Välismaa ülikoolides on kõikidel 
tasanditel küllaltki suur vabadus  
valida hariduse sisu, millest tule
nevad viljastavad eripärad ülikoo- 
Iide töös. Samal ajal on nõudlikkus 
üliõpilaste teadmiste suhtes sageb 
kõrge. Aga teisiti ei saakski ju üli' 
koolid täita isamaa teenimise mis-

JAAN MIKK

IME ülikoolis...
(Algus 1. lk.)

Ф  Kas teadussekretäri sahtlites 
või laual on veel mingeid uudiseid?

23. veebruaril kinnitas rektor 
TÜ nõukogu uue koosseisu. See on
komplekteeritud TÜ nõukogu 24. 
novembri otsuse alusel ja tuleb esi
mest korda kokku sel reedel. Uues 
nõukogus on 46 liiget, neist 9 üli
õpilast. Kui üliõpilastest nõukogu 
liikmed valivad endi seast 2 esin
dajat TÜ valitsusse, kinnitatakse 
ka TÜ valitsuse koosseis.

TÜ nõukogu sama otsuse alusel 
käib praegu ka allasutuste direkto
rite valimine.

Kaitsmiste kohta võib öelda, et 
sel aastal on kaitsnud kandidaadi
väitekirja Sirje Sulling ja  Vello

Pert, märtsis kaitsevad Aleksander 
Šegedin ja Peeter Järvelaid. Profes- 
sorikutse omistati Rein Teesalule, 
dotsendikutse Tamara Zarkovska- 
jale, Toomas Podarile, Enn Hans- 
bergile, Raul Naritsale ja Villem 
Tammele.

Tuletan meelde, et 10. märtsiks 
peavad tooma avalduse need õppe
jõud, kelle kohad kuulutati vakant
seks.

Rõõmsama poole pealt veel seda, 
et eelmise aasta mais taotles TÜ 
nõukogu EDGAR TALVIKULE 
õigusteaduse kandidaadi kraadi ja 
dotsendikutse taastamist. Need 
taastati detsembris.

KAJA EREDA IKKA IKKA IME P O O L E ..



UNIVERSITAS TARTUENSIS
Juhla peetud

17. veebruari! tähistas oma 85. 
aastapäeva Helsinki Ülikooli Savo 
osakond, kellel on üle kuuesaja 
nkme. Tegelikult oleks tal õigus 

Jugeda ennast vanemaks, sest te 
gutseti ju mitmeid aastaid koos 
^arjala osakonnaga, kuid kunagi 
(‘clkäijate poolt paikapandu ei vaja 
Praegust,, tudengite arvates muut
mist.

Tartust käisid juubilari õnnitle- 
111 as K.aie Toomsalu korp! «Indiast» 
| a selle kirjatüki autor korp! «Fra- 
CЛл-tas Estieast».
Milleks on vaja sellest kõigest 

pif . a Tartu Ülikooli ajalehes? 
^ ks >kka sellepärast, et kahe kor- 
P°ratsiooni ja  Savo osakonna va
helised sõprussidemed etendasid 
pesti Vabariigi päevil paljude üli
õpilaste elus suurt osa. Käidi ju 
, ksteisel külas, korraldati vastas- 
ikku referaadiöbtuid, tehti teadus

tööd.
piimase aastaga on suhted Savo 

^sakonnaga taas paranenud ja 
J°udsalt edasi arenenud. Oleme tei
nud vastastikku mitmeid külaskäike 
Ja mitte ainult selleks, et üksteisele 
(U e laua tervist hõisata. Õnneks ei 
01c Savo osakond oma tegevuse 
^ m ä r g ik s  seadnud lõbusate näda- 
‘Uoppude veetmist Eestis, mida 
0lb suuresti täheldada Rootsi Ku- 

, lngriigi üliõpilasorganisatsioonide 
juures.

meievahelise sõpruse tubli- 
■d saavutusi on fakt, et Savo osa- 
‘)nd, korp! «India» ja korp! «Fra- 
ernitas Estica» on üheskoos pan- 
|ud aluse stipendiumifondile. Loo- 
!?tavasti hakatakse juba eeloleval 
Ugisel fondi rahadega finantseeri

va Helsinki Ülikooli õppima suun
avaid korp! «India» ja  korp! «Fra- 
LTiiitas Estica» kaasvõitlejaid. 

J>aks nädala t tagasi oli fondis 
'JU000 marka, millele Helsinki Üli- 
°°li rektor Päiviõ Tommila lisas 
>nialt poolt veel 5000. Plaanis on

; S. Kui Tartu Ülikooli tudeng 
p1 °ska soome keelt, kuid tahab 

oomes natuke maakeeles vestelda, 
lls peab ta tänu meie suurele sõp- 

rusele kasutama järgmisi lauseid:

Ainoana toimeentulolähteenä Ees-
l,s*ä on työ.

Sen vuoksi N euvosto-Eestin liu- 
eri N euvostoliiton väestö yleensä  
{°ostuu yksinom aan työtätekevistä  
T~ Jyö lä isistä  ja talonpojista sekä 
y°tätekeväsiä sivistyneislöstä.

?ätä sanotaankin sosialismiksi.

veel mitmeid ühiseid ettevõtmisi 
fondi suurendamiseks.

Siinkohal tuleb märkida, et õpin
guid Helsinkis võimaldatakse 
ainult neile, kes seda väärivad. Kui 
sobivaid kandidaate ei leidu, jääb 
stipendium paremaid päevi ootama.

Natuke juubelist. Pidustused al
gasid 17. veebruari õhtul restora
nis «Savoy», kus kõigepealt esitati 
väike muusikaline eeskava. Seejä
rel lasti kõlada tervitustel — ühte
kokku neli tundi. Palju  räägiti 
Soome — Eesti vahelistest suhe
test, konkreetsemalt «Fraternitas 
Estica» ja  Savo osakonna sõprus
lepingust. Nii tähistati ühes 85. aas 
tapäevaga ka 60 aasta möödumist 
sõpruslepingu allakirjutamisest.

Napsuklaase jagat i  talongide 
eest. Oli kodune tunne. Kui vas ta s 
lauas istuv noormees kogemata 
toolileeni murdis, tormasid kohale 
kaks kelnerit, kes üksteise võidu va
bandasid tooli halva vastupidavuse 
pärast. See ei olnud enam nii ko
dune.

Südaööl mindi restoranist uude 
üliõpilaste majja, kus viimasel kor
rusel pidutseti algul vanaaegseid 
tantse tantsides, hiljem frakkides 
rokki vehkides kuni hommikuni.

Järgnev päev kosutas üliõpilasi 
korraliku soome saunaga, mis tõi 
vahepeal pilvedesse hõljunud tuden
gid tagasi maa peale.

Soome poistel ja  tüdrukutel oli 
üks korralik pidu.

MARGUS SANGLEPP

Ainsaks tuluallikaks Eestis on 
löö.

Seetõ ttu  koosneb N õukogude 
Eesti nagu Nõukogude Liidu ela
nikkond üldse ainult töötavaist isi
kuist — töölistest ja talupoegadest 
ning töötavast intelligentsist.

Seda nim etataksegi sotsialismiks.

Mina ei tea, kus on meie kirjas- imekiiresti kaante vahele toppima, 
‘vjale silm ad ja mõtted. Kolm e- aga üks korralik vestlussõnastik  
rublaseid sopakaid ollakse valm is või taskuraam at käib neil üle jõu.

90 aastat Harri Moora 
sünnist

Rahvuslikust Tartu ülikoolist 
'prsunud ja  siin tegutsenud huina- 
Jjtaarteadlastest on kahtlemata 
V*s nimekaim professor Harri 
™°ora, kes Eesti ja  Läti muinas
aja süvauurijana on pälvinud laial
i s e  rahvusvahelise tuntuse ja tun- 
nilstaiUSe,

Harri Moora sündis 90 aastat t a 
gasi — 2. märtsil 1900 Tartumaal 
w e m a a  vallas möldri perekonnas. 

.. 25. aastal lõpetas ta meie ülikoo-
1 filosoofiateaduskonna magistr i

astmega ja jäi kolmeks aastaks üli- 
*?°ü juurde, et teadusliku stipen- 

•aadina valmistuda õppejõu tööks. 
. 2 7 .  aastast hakkas ta õpetama 
jl^eoloogiat, algul Õppeülesande 
.‘‘‘tjana, siis professori kohusetäit
j a 13 Parast doktoritöö kaitsmist 

aastal juba korralise profes- 
. 0rina. Lisaks õppejõutööle oli ta 

ülikooli arheoloogiakabineti ja
/Muuseumi juhataja  ning 1936— 
> 0  auväärse Õpetatud Eesti Selt-
111 esimees.

Sõjajärgses ülikoolis oli profes- 
lQr Harri Moora aastatel 1944— 
.950 arheoloogiakatcedri juhataja  
ja tulevaste muinasteadlaste kooli
aja- Tema teadusliku tegevuse vii- 

uiane periood möödus Tallinnas, 
^Us ta oli Teaduste Akadeemia 
Ajaloo Instituudi arheoloogia ja e t 
nograafia sektsiooni eesotsas, sai
gades selle löö kõrval tihedad loo

mingulised sidemed oma aim a ma- 
ter' iga.

Võime li ialdamata kinnitada, et 
Harri Moora oli eesti muinasteadu
se suurim esindaja, kelle õpilased 
on enamik meie staažikaid arheo
looge. Tema uurimused Baltimaade 
rauaajast  ning eesti ja  naaberrah
vaste etnilisest ajaloost on pälvi
nud laialdast tähelepanu ning tea
duslikku tunnustust. Suures osas 
just tema töödele toetudes võime 
tänapäeval kinnitada, et meie esi
vanemad, kelle hulka kuuluvad ka 
europiidsed Kunda hõimud, on ela
nud oma praeguses asukohas Lää
nemere kallastel vähemalt 9000 aas
tat, kui mitte kauem. 5000 aastat 
tagasi saabunud soome-ugri hõi
mud assimileerisid siin vareni ela
nud hõimud, kuid see ei tähenda, 
et Kunda hõime ei tuleks lugeda 
eestlaste esivanemate hulka kuulu
vateks. Ka nende teadmiste eest 
oleme tänu võlgu Harri Moorale.

HILLAR PALAMETS

Mõtteid seoses akadeemiliste 
kraadide ja astmelise 

õpetamisega
AIN-ELMAR KAASIK 

NEUROLOOGIA JA NEUROKIRURGIA KATEEDER

(Algus eelmises lehes.)

EESTIS
AINULT

MEDITSIINIDOKTOR

Eespool toodud andmetele tug i
nedes võib kindlalt teha ettepaneku 
minna arstiteaduses ka Eestis üle 
ühele — meditsiinidoktori kraadile.
Ilmselt oleks otstarbekas esialgu 
atesteerida meditsiinidoktoriteks 
kõik praegused meditsiinikandidaa- 
did. Seejuures ei tohiks kraadiga 
automaatselt kaasneda mingeid r a 
halisi ega muid privileege.

Teaduskraadi tuleks eelkõige v aa 
delda kui kõrgemat akadeemilise 
ettevalmistuse astet, mis näitab tea
dustöö metoodika tundmist,  oskust 
uurimistulemusi interpreteerida, sa 
muti teatud loomevõimet. Likvidee
rida tuleb end mitteõiguslanud eri- 
alanõukogud ja luua nende asemele 
kaitsmisnõukogud, millele jääks põ
hiliselt žürii funktsioon. Suurenda
da on vaja oponentide osa, kutsu
des neid väljastpoolt oma ülikooli. 
Kraadi kaitsnud isiku edasine aka
deemiline karjäär peab olenema 
publikatsioonidest ning kompetent
suse muudest näitajatest,  mida taas 
peaks otsustama erapooletud eks
perdid, eelistatavalt välismaa üli
koolidest. Viimane ettepanek kehtib 
siiski vaid kõrgemate, s. t. professo- 
rikutsete kohta.

Ilmselt on ka meil otstarbekas 
järgida naaberriikide praktikat, kus 
assistendid, õpetajad ja dotsendid 
valitakse tähtajaliselt , professorid 
eluks ajaks. See privileeg tuleneb 
professori senisest tööst. Ilmselt 
vajaks vaid professori kutse (ame
tikoht) mingit kõrgemat (riiklikku) 
kinnitust. Kõik muu kuulugu üks
nes ülikooli pädevusse, kaasa arva
tud akadeemiliste kraadide omista
mine. Arusaadavalt tuleb niisugu
se süsteemi puhul oluliseks lugeda 
üleüldise vanusetsensuse rakenda
mist.

On kindel, et kahest dissertatsioo
nist loobumine soodustaks ars ti
teaduse arengut Eestis ja võimal
daks oma elu akadeemilise sfääriga 
sidunud arstiteadlaste paremat 
erialast arengut. Viimase teesi toes
tuseks vaatleme arstide ettevalmis
tuse erijooni ning nende seoseid 
astmelise õpetusega.

ÜLDARSTIKS
Arsti õpetamise eesmärgiks on 

nii hariduse kui elukutse (praktili
sed oskused) andmine. Seepärast 
järgneb meditsiinialadel diplomieel
sele veel küllalt formaliseeritud 
(internatuur, residentuur) kõigile 
kohustuslik diplomijärgne etapp. 
Eestis on internatuurivorm kasutu
sel 1970. aastast ning moodustab 
ravi ja  pediaatria erialadel 7. aas 
ta, stomatoloogia ja farmaatsia eri
aladel 6. aasta. Internid on tööl 
tervishoiuasutustes, kuid nende ju 
hendamisest võtab osa kõrgkool 
ning nad sooritavad lõpueksami 
ülikooli juures.

Praegune plaan näeb ette arstide 
üldettevalmistuse süvendamist ja 
end diskrediteerinud varase spet
sialiseerumise likvideerimist. See 
suund on kooskõlas maailmaprak
tikaga, kus (osa) arstide kiisas 
spetsialiseerumine rajaneb siiski 
igakülgsele üldettevalmistusele. 
Vastavalt sellele kaob meie teadus
konnas spetsialiseerumine sub- 
ordinatuuris (6. kursusel) ning

kõik saavad ettevalmistuse p õ h i -  
e r i a l a d e l  (sisehaigused, kirur
gia, sünnitusabi ja günekoloogia, 
pediaatria), kusjuures see seostub 
medikobioloogiliste ainete (patoloo
gia, farmakoloogia) kordamisega 
ning terviseõpetusega.

Diplomile järgnev internatuur 
toimub samuti põhierialadel. V asta 
vate majanduslike eelduste kujune
misel peab in ternatuur muutuma
2-aastaseks. Nii kujuneks esmalt 
hästi ettevalmistatud üldarst, kes 
on enamikul juhtudel võimeline osu
tama arstiabi ja  andma nõu tervise 
küsimustes.

Vastavalt vajadusele (tervishoiu- 
võrgu ümberkujundamine, elanik
konna usalduse taastamine ü ldars
tide suhtes) ja eeldustele järgneks 
soovijaile 3—5-aastane residentuur 
kitsamatel erialadel, kuid sellesse 
tsüklisse lülituks kohe ilmselt vaid 
20—25% arstidest. Internatuur 
peaks tulevikus toimuma maakon
dade keskhaiglates, residentuur — 
ülikooli kliinikutes. Selliselt ühtlus- 
tuvad spetsialisti koolitamise põhi
mõtted Eestis naaberriikide süstee
miga ja tõuseb oluliselt arstide kva
lifikatsioon.

Arstiteaduse aladel on spetsialis
ti koolitamine aeganõudev protsess. 
Lülitades sellesse veel teadustöö, 
eriti akadeemiliste kraadide taotle
mise, komplitseerub olukord veelgi. 
Eriti neil kliinilistel erialadel, kus 
kogemuse osa on ülisuur, ei tohiks 
dissertatsiooni (de) kirjutamine nõu
da liiga palju aega. Seetõttu ongi 
otstarbekas piirduda meditsiinidok
tori teaduskraadiga.

ASTMELISE
ÕPETAMISE
PRINTSIIP

on rakendusel ka arstide diplomi
eelses koolituses. Eespool oli mai
nitud prekliinilise bloki järel mõnes 
riigis antava t teaduskraadi (arsti
teaduse bakalaureus, meditsiinikan
didaat).

Tartu Ülikoolis oli varem kasu
tusel nn. exam en philosophicum , mis 
sisaldas eksamid anatoomias, histo
loogias ja füsioloogias. Eriti Eesti 
Vabariigi Tartu Ülikoolis oli see 
tihedaks sõelaks, mis võimaldas 
välja selekteerida sobivate eeldus
tega (õppimisvõime ja -soov) kan
didaate. See vorm on praegugi ole
mas nn. ülemineku riigieksamite 
näol 2. kursusel. Ilmselt on vaja 
praegusi eksameid nõudlikkuse 
osas lähendada omaaegsele examen  
philosophicum' iie.

Tuginedes teiste riikide m õninga
le kogemusele, võiks lugeda nor
maalseks, kui 20% eksamineerita
vatest ülemineku riigieksameid ku
nagi ci soorita. Lähitulevikus tu 
leb täiustada ka selle eksami me
toodilist külge — pöörata tähelepa
nu ainete integreerimisele ja  seos
tamisele. Naabermaade eeskujul 
võiksime ehk siis oma üliõpilasi 
alates 3. kursusest meditsiinikandi- 
daatideks nimetada.

meditsiiniaparatuuri tehniku, in ten
siivravi tehniku, ravikehakultuuri- 
õpetaja, nn. manuaalterapeudi (ki- 
ropraktori), laborandi jne. e luku t
seid, mida praegu veel tervishoiu
asutuste nomenklatuuris ei ole, kuid 
mis meditsiini nn. liitlasspetsialis- 
tidena on maailmas levinud ja  suu
rendavad oluliselt arstiabi tulemus
likkust.

Sobivaks vormiks oleks meditsii- 
ni(õdede-)kooli asutamine TÜ a rs 
titeaduskonna juures. Niisugune 
vorm on üpris levinud paljudes 
USA kõrgkoolides, kus antakse ko
guni vastavaid teaduskraade 
(Bachelor of N ursing, M aster of 
N ursing), Tartu Meditsiinikooli liit
mine ars titeaduskonnaga tõstaks 
ilmselt selle kooli prestiiži. Siiski 
luleb möönda, et praegu ei ole üli
kool ega meditsiinikool veel ühine
miseks valmis. Asutuste lihtne liit
mine võib koguni suurendada ole
masolevaid majandusprobleeme. 
Ülikoolipoolseks eelduseks peaks 
saama ars titeaduskonna õppehoone 
valmimine; tervishoiusüsteem koos 
kooliga peaks korraldama erialade 
ümberprofileerimise vastavalt sisu
lisele vajadusele.

Äärmiselt oluliseks tuleb lugeda 
kliiniliste baaside arendamist Tar
tus. Juba praegu ei vasta need üli
kooli ja meditsiinikooli vajadustele- 
Eestis on vaja suurendada Lõuna- 
Eesti tervishoiuregiooni poolt hõl
m atavat territooriumi (resp. elani
ke arvu), arendades ühtlasi välja 
ülikooli kliinikuid.

Keskharidusega meediku etteval
mistus tuleb siiski üldjuhul lugeda 
lõpetatud hariduseks ning seda ei 
tule käsitleda kui eeldust arstiks 
õppimisele.

Soovi korral võiksid ülemineku 
riigieksameid mittesooritanud isi
kud õppida veel 1,5—2 aastat liht
sustatud õppeplaani järgi,  mille 
lõpptulemuseks oleks õe, velskri voi 
muu meditsiinilise keskhariduse 
andmine. Arvestada võiks näiteks 
arsti assistendi, arsti sekretäri, 
sotsiaalhooldustöötaja, röntgeni jm.

Kogu maailmas kehtib meditsiini- 
erialadel kursuste süsteem (student 
class) ning seda ei ole otstarbekas 
kaotada. Siiski on täiesti mõeldav 
korraldada vanematel kursustel õper 
tamine blokkide kaupa, kusjuures 
loengud (minimaalselt) ja  praktil i
sed õppused toimuksid teatud aja 
jooksul, üliõpilane õpiks ühte ainet 
või külastaks paralleelselt kahte 
blokki (näiteks hommikul sisehaigu
sed, pärastlõunal kliiniline farmako
loogia või patoloogia erikursus). 
Kateedris toimuksid blokid mitu 
korda aastas, teatud variantidena 
ning tegelik tunniplaan jääks üli
õpilase enda koostada. Teadmiste 
kontroll (eksam) toimuks vahetult 
tsükli lõpul ja  eksamisessioonid 
kaoksid.

Arstiteaduskonnas on valminud 
niisuguse õppeplaani kava, kuid on 
ka selge, et praeguste baaside ja 
eriti üliõpilaste-õppejõudude suh t
arvu tõttu ei ole see printsiip prae
gu veel täielikult rakendatav. Ilmselt 
saab seda meetodit lähitulevikus 
kasutada suurte kliiniliste ainete — 
sisehaiguste ja  kirurgiliste ha igu s
te õpetamisel.

Sekeldused valimistega
Mind ei pannud imestama see, 

et üliõpilased, kes olid lubanud 
tulla loomakliinikusse valimiste 
ajal EV kodanikke registreerima 
ei pidanud sõna. Mind hämmastas 
teine asi. Märganud, et valijate 
hulgas on noori inimesi vähe, hak
kasin rääkima igale registreerivale 
tudengile: kui ühiselamusse tagasi 
lähete, koputage iga toa uksele ja 
tuletage meelde valimisi. Hiljem 
küsisin igalt tulijalt, et kas kopu
tati. Ma ci kuulnud üheltki inime
selt, et jah, koputati ja  paluti vali
ma minna. Tudengite vähesust va

limistel põhjendati sellega, et pal
jud on ära sõitnud.

Päras t  kella kuut läksin ühisela
mutest mööda. Esimese ühiselamu 
esimese tiiva 105 aknast oli 45 val
gustatud. Lugupeetud üliõpilased, 
enne ärasõitu kustutage toas tuli.

A. PILLES AAR

Muidugi on see näotu, kui tu
dengid sõna ei pea. Ka see on õige, 
et üliõpilased on pahatihti liiga 
passiivsed, kuid vägisi Tartu Üli
kooli üliõpilasi valimistele ajada ei 
ole kellelgi õigust. Loodame, et ä s 

ja ümbersaanud valimised olid ini
meste vaba tahte avalduseks, mitte 
pealesunnitud ebameeldivaks toi
minguks. Iga inimene otsustab 
oma südametunnistuse järgi, kas 
valida või mtite.

Lugupeetud kir jasaatjal A. Pille- 
saarel pidi ikka tudengite vastu tõ
sine vimm olema, et otsustas veel 
ühiselamu pimedad ja valgustam a
ta aknad üle lugeda. Julgen kind
lalt väita, et sellest asi paremaks ei 
lähe.

MARGUS SANGLEPP, 
žurnalis tika üliõpilane
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Kodu kaitseks alati valmis!
VIISKÜMMEND AASTAT on sel

lest möödas, kui Eesti riiklik ise
seisvus hävitati.  Selle meie rahva 
elukäigus katastroofilise sündmuse 
koorem rõhub inimesi tänapäevani. 
Paljudele näib, et teisiti see olla ei 
saagi.

Aga ometi me teame, et alles 
vuskümmend üks aastat tagasi oli 
kõik teisiti. Meil oli tõesti iseseis
vus, me ei olnud võõra riigi osa, 
võora riigivõimu alamad, ei tä i t
nud võõraid käske ega maksnud 
võõrastele makse. Nüüd aga ähvar
dab meie rahvust häving, sest em a
keele — eesti keele kõnelemine on 
paljudes ametiasutustes ja  teenin
dussfäärides võimatu (näiteks pos- 
titeenistus, sidetalštus, transport, 
merelaevandus, miilits, sõjavägi,  
kaubandus j t ) ,  meid sunnitakse kõ
nelema võõrast keelt — vene keelt. 
Niisiis on viiekümneaastane poogi
tud puu oma mõrusid enamlikke 
vilju kandma hakanud.

Priius tuleb. Nüüd varsti saame 
ise oma kodus peremeheks! Meie 
arusaamade järg i peaks see siis nii 
kestma igavesti.

Kuid paraku elus on paljugi tei
siti, kui meie seda oleksime tah t
nud näha.

TEKIB KÜSIMUS, mida me 
peaksime tegema, et peremeheõigus 
oma riigis saaks uuesti meie kätte

i'a  saaks taas ta tud  Eesti Vabariik, 
^õigepealt on meil tarvis vanku

matut usku oma riigi iseseisvuse

taastamisse. Usust üksi on aga 
vähe. Usu kõrva! tuleb ka tegu t
seda, et seda kõike saavutada. Sel
lise tegutsemise aluseks on nõud
mine, et kogu rahvas oleks o rgan i
seeritud ja veel hästi organiseeri
tud. Ei ole tähtis, mis nime need 
üksikud organisatsioonid kannak: 
sid, palju olulisem on, et neil oleks 
terviklikkus, s. o. et nende tegevus 
oleks korraldatud ja koordineeritud 
võimalikult rohkearvuliste eriüles
annetega üleriigiliste keskorgani
satsioonide kaudu. Kohapealsed 
väiksemad seltsid ja organisats ioo
nid peaksid töötama üksteisega lii
dus. Kogu organiseerimine peaks 
kandma rahvuslikku ja riiklikku hü
vangu t taotlevaid eesmärke ning 
olema raja tud leplikule vaimule ja 
heale koostööle. Meie pindalalt vä i
keriigil ja  rahvaarvult väikerahval 
peab olema tugev sisemine organ i
satsioon ja ühtekuuluvus, mis toe
tub iga kodaniku ja kogu meie 
rahva tublidusele ja  rahvuskultuu
rilisele väärtusele. Nõukogude Lii
dus valitsev kaos ei tohi meile üle 
kanduda — selleks peame olema or
ganiseeritud ja  valvsad.

KAITSELIIT võiks meil kujuneda 
üheks siduvaks ja  tunnustatud or
ganisatsiooniks riigi sisemises 
elus. Eesti Vabariigis oli ta just 
seepärast hinnatud, et sidus hulki 
riigi sisekaitsele.

Kaitseliidu siht oleks kogu rahvä 
üldise organiseerimise arendamine 
ja ühtekuuluvustunde säili tamine 
kodukaitse mõtte  propageerimise ja 
rahvuslike tunnete rõhutamise kau
du. Sellist tööd tegi Kaitseliit üle 
kahekümne aasta Eesti Vabariigi 
päevil. Sisuliselt olid kaitseliitlased 
Eesti riigi sünni ja  surma tunnis
tajaks, võttes osa Vabadussõjast ja 
pärastisest riikliku ja rahvusliku 
elu ülesehitamisest. Vabatahtlik ko
dukaitse võttis oma ülesandeid 
alati täie tõsidusega ning tuli nen
dega ka toime.

Tänapäevalgi võiks Kaitseliit 
olla tunnustatud riigikaitse- ja 
seltskondliku organisatsioonina. Ta
oleks nagu suur perekond, millesse 
on koondunud peale meeste ka naisi 
ja  noori (naiskodukaitse, noorkot- 
kad, kodutütred), kus arendataks 
meie rahvuslikule elule vajalikku 
õiget eesti vaimu, tööoskust ja -ar
mastust ning hädaohtude vält imi
seks tarvilikku alatis t kaitsevalmis- 
olekut. Samas kasvaksid noored 
korralikeks ja rahvuslikult mõtle- 
vaiks, elujaatavaiks ja  kõlbelisteks 
kodanikeks, kellele võiks riiklikult 
ja rahvuslikult taas ta tud  Eesti V a
bariigi üle anda.

Kaitseliit süvendaks ka tulevikus 
rahva vankumatut usku Eesti riik
likku iseseisvusesse ning aitaks 
kaasa rahva üldisele organiseerimi
sele, mis kasvataks rahva vaimset

edasipürgimist ja looks Eesti riik
likule, rahvuslikule ja seltskondli
kule elule õigetes suundades kul
tuurilist pinda. Eesti Vabariigi ju 
hid pidasid Kaitseliitu vajalikuks 
kooliks rahva distsiplineerimiseks. 
See kujunes oma olemuselt rahva 
lahutamatuks ja tunnustatud osaks, 
mida arvestas ka enamlik Vene
maa, kes okupatsioonivõimu keh
testamisel selle kiiresti likvideeris. 
Ometi olid Kaitseliidu tegevusaas
tad (11. 11. 1918—27. 06. 1940) 
teinud oma töö. Päras t  Kaitseliidu 
likvideerimist peitis osa kaitselii t
lasi oma relvad ja kasutas neid 
1941. aasta suvel õiglaseks välja
astumiseks ja võitluseks enamlaste 
vastu.

Niisiis aitaks Kaitseliit hoolitse
da meie rahvuskultuurilise mõoga 
haljuse eest, mis vajaduse korral 
muutuks sõjamõõgaks — meie ise
seisvuse kaitseks ja riikliku rippu
matuse kindlustamiseks.

17. veebruaril 1990 võeti Jä rv a 
kandis Kaitseliidu asutamiskoosole
kul vastu põhikiri ja määrati init- 
siati ivgrupid ülemaaliseks o rgan i
seerimiseks.

ALAR SE PP 
KORP! SAKALA

P. S. Kes soovib tutvuda Kaitse
liidu ajutise põhikirjaga, saab seda 
teha «Universitas Tarluensise» toi
metuses.

Materiaalse ergutamise fondist 
1989. ja 1990. aastal

1989. a. oli laekumine MEF-i järgmine:
1988. a. jääk
riigieelarveliste laborite preemia 
lepinguliste tööde arvelt laekunud preemia

5,3 tuh. rbl. 
80,2 tuh. rbl. 

122,2 tuh. rbl.

ÜLIKOOLI MATERIAALSE ERGUTAMISE FONDI 
1990, AASTA I POOLAASTA 

E E L A R V E

Kokku: 207,7 tuh. rbl.
Preemiaid maksti möödunud aastal välja järgmiselt:
teadustööde täitjate fondist 108,6 tuh. rbl.
teaduskondade nõukogude fondist 26,8 tuh. rbl.
rektori ja prorektorite fondist 25,8 tuh. rbl.
juhtkonna fondist 9,6 tuh, rbl.
reservfondist 9,1 tuh. rbl.
tsentraliseeritud MEF-i arvestati 11,7 tuh. rbl.

Kokku: 191,6 tuh. rbl.
Käesolevaks ajaks on ülikoolis rakendatud uus lepingute põhimää

rus ja riigieelarvelises teadustöös üle mindud teemade finantseerimi
sele. Nendel alustel töötab komisjon välja ülikooli materiaalse e rg u 
tamise fondi põhimäärust. P äras t  p_rojekti valmimist läheb see all
üksustesse aruteluks. Uue määruse jõustumise aeg soltub tema vastu
võtmisest.

Ülaltoodust lähtudes on selleks aastaks koostatud MEF-i eelarve 
I poolaastaks, arvestades 1989. aasta väljatöötatud premeerimise print
siipe.

Kulutused (tuh. rbl.)

Laekumised (tuh. rbl.) Kokku 
I pool
aasta

Ikv . 11 kv.

I poolaasta plaa- 1. Teadustööde
niline MEF 125,0 täitjate fond 60,0 40,0 20,0

2. Teaduskon
dade nõuko
gude fond 30,0 15,0 15,0

3. Rektori ja
prorektorite
fond 15,0 5,0 10,0

4. Juhtkonna
preemiafond 5,0 — 5,0

5. Teadustööde
konkursside
preemiafond 15,0 — 15,0

K o k k u :  125,0 125,0 60,0 65,0

TEADUSKONDADE NÕUKOGUDE PREEMIAD 
1990. AASTA I POOLAASTAKS

Ajalooteaduskond
Arstiteaduskond
Bioloogia-geograafia teaduskond
Filoloogiateaduskond
Ffiüsika-keemiateaduskond
Kehakultuuriteaduskond
Majandusteaduskond
Matemaatikateaduskond
õigusteaduskond
Ühiskonnateaduste kateedrid
Pedagoogika kateeder
Ülikooli raamatukogu
ТО nõukogu
Eesti Südamekeskus

1,29 (tuh. rbl.)
5.58 
1,71 
3,54 
4,05
1.59 
1,32 
1,98 
0,78 
1,17 
0,39 
3,48 
2,88 
0,24

Kokku: 30,0

EOE’ 90
N agu varasematel aegadel, nii te

gutseb ka sel suvel EÜE kuues re
gioonis, mida juhib staap eesotsas 
regiooni vanemaga. Tulevastel ma- 
levlastel tulekski võtta kontakt 
selle regiooni staabiga, kus tahe
takse töötada. Sealt saab infot rüh
ma tegemise või lihtsalt malevasse 
pääsemise kohta (info on ka kõrg
koolides stendidel).

Selleks et minna malevasse, tu 
leb endiselt täita perfo, mida saab 
kõrgkoolist juhtiva noorteorganisat
siooni sekretariaadist,  Perfo võib 
tagas i  vüa maleva rühmavanema 
kätte või kõrgkooli sekretariaati .

Täita tuleb see korrektselt: pilt, 
oma allkiri, arsti pitsat ja allkiri.
Kõrgkooli lõpetanud saavad perfod 
samuti kõrgkoolist n ing  neile keh
tivad samad nõuded.

Eestis töötavate rühmade komp
lekteerimine lõpeb 4, mail. Päras t  
seda täidetakse tühjad kohad esi
meste soovijatega.

Loomulikult saab ka sel aastal 
töötada NL teistes piirkondades. 
Rühmad hakkavad töötama M aga
danis, Kamtšatkal, Karjalas ja  Sah- 
halinil ning Kuriili saartel. Neisse 
rühmadesse kandideerijail tuleb 
täita paberid samamoodi ja  samuti 
4. maiks.

Ei puudu ka välismaarühmad. 
Kõrgkoolidele jäävad juba varase

mast a jast tuntud lepingupartnerid: 
Saksa DV, Tšehhi, Ungari ja Ju
goslaavia. Kapitalistlikesse maa
desse lähevad rühmad USA-sse, 
SLV-sse, Soome, Rootsi, Belgiasse, 
Hollandisse, Kreekasse, Hispaa
niasse, T aani, . .

Välisrühma kandideerijal peab 
olema malevastaaži kolm aastat. 
Rühmade komplekteerimine lopeb 
30, märtsil. Kandideerijail tuleb 
täita välisrühma perfo ja anda sa 
muti kõrgkooli.

* * *
Malevasuve algus on planeeritud 

23. juunile Tallinnas. Et aga pal
jud on seotud laulu- ja  tantsupeo
ga, siis algab esimene töönädal 
2. juulil.

Üleregioonilistest üritustest toi
muvad regioonide kokkutulekud 
21.—22. juulini. Kogu EÜE kogu
neb sel aastal 3.—5. augustini. J ä l 
legi ei tehta kellelegi piiranguid 
ega kontrollita lube, sest see on 
ikkagi maleva kokkutulek. Täpse
malt «Malevalehes». Selge on aga 
see, et mingi arvepidamine regioo
nide ja  rühmade vahele jääb. EÜE 
’90 viimane tööpäev on 24. augus
til. Viimast korda tullakse kokku 
oktoobri algul maleva pidulikule 
lõpetamisele.

Kaunist ja meeldejäävat maleva- 
suvel

ANDRES JOOSEP, 
EÜE vanem

Kui laulaks 
õige?

Aprillikuu 20-ndale päevale on
planeeritud tänavukevadine koi]' 
kurss «Tudengilaul ’90». Loomul'" 
kult on osalema oodatud tudengi 
Eesti mis tahes kõrgkoolist. Huvi" 
tav, kas tänavused laulud saav^  
olema nö. lõpulaulud või kajasta; 
vad näiicks hoopis iseseisva Eest1 
riigi uuestisünni lootusi? Ning kui' 
das on eesti noortele mõjunud 
praegune ideoloogilise surve niö' 
ningane nõrgenemine? Ehk saan# 
kuulda ka midagi muud kui haru; 
butult ühemõttelist kahemõttelisusi 
mis paraku iseloomustab surveaja 
le järgnevaid justkui-vabaduse pu' 
hanguid ja üldse noid perioode 
elus, mil inimestevahelised suhted 
on enamasti haprad.

Olen ka veidi kurb. Sest mina. 
Jaan  Malin, pole esinenud ühelg1 
tudengilaulu-konkursil, kuigi talit' 
nuksin teisiti. Ka sel aastal ei hak
ka ma laval laulma.

Jäägu  Sul esinemisjulgust puudii 
või üle — tule ikka. Küll me ja' 
garne. Toda julgust ja muud ka.

Üritusele tuleb lähemal ajal veel 
meeldetuletus. Seni aga mõtle sel
lisele esitatavale, mida om aaegses  
kõnepruugis hüüti omaloominguks- 
S ed a  esiteks, sest päris ise tehti' 
võtab kogemuste põhjal otsustades  
tavaliselt enim aega.

JAAN MALIN 

UUS NÄITUS

Märtsikuus on ülikooli raam atu
kogus (konverentsisaali ees) vaa- 
data klassikalist hiina kunsti tut
vustav näitus. See jätkab ef! 
maade kunsti ja erinevaid kunsti
voole tutvustavale  näituste sarja- 
Näitust avama on esmaspäeval» 
5. märtsil kl. 14 palutud Linnart 
M äii.

KRISTA LAANEMETS 

«ARMASTUSE KULTUUR*

Esmaspäeval, 5. märtsil kl.
jätkab TONU RANDLA loengU- 
tsüklit «Armastuse kultuur».

ÜLIÕPILASPILETI 
NR. 88152 OMANIK!

Ärge muretsege, Teie üliõpilas
pilet on leitud ja viidud arstitea* 
duskonna dekanaati.

TÜ KLUBI 
VIDEOTEEGIS

Reedel, 2. märtsil kl. 21 ja püha' 
päeval, 4. märtsil kl. 21

LÖÕGASTUSDISKO.

Kolmapäeval, 7. märtsil kl. 21
«Ennekõike daamidele mõeldes . .  ■* 

Laupäeval, 3. märtsil kl. 21 
AIVAR PILV & СО ja kuum kesk- 
Öõdisko.

NB!
Pikalt pühitseda on hää küll, aga 

toimetus teeks ühe nõukoguliku 
naistepäeva asemel hoopis järgmise 
lehenumbri valmis. Teeks, aga üksi 
ikka ei tee ka. Nii et järgmist 
«UT-d» saate lugeda alles reedel, 
16. märtsil.

Toimetaja VARJE SOOTAK

ЧС7 Ü L I K O O L I  A J A L E H T
Lehetalituse aadress 202400 Tartu, Ülikooli t, 18. TÜ, ruum id 240, 241, tel. 3 51 80. Tartu Trükikoja trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. III.
Tellim. nr, 708. Tiraaž 2500 eks.
«U niversitas Tartuensis» — газета Тартуского Университета, 202400 Эст. ССР. Тарту, ТУ. Юликооли 18—241. Тел. 3 51 80,

«UT» ilmub reedeti-
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KORPORATSIOONID 
PIDASID KOOSOLEKUT

7. märtsil kogunesid Tar- 
tus Eesti Kunstnike Liidu 
ttajja korporatsioonid «Vi- 
ronia», «Fraternitas Estica», 
*Ugala», «Rotalia», «Fra
ternitas Liviensis», «Reve- 
lia», «Fraternitas Tartuen
sis» ja «Tehnola». Ühes
koos arutati Eesti Korporat
sioonide Liidu tegevuse 
taastamisega seotud küsimu
si* Kinnitati EKL-i põhikir
ja projekt.

Koosolekul ei osalenud 
korp! «Sakala» ja korpi 
^Leola». Viimastele jäeti 
võimalus liituda EKL-iga 
*°he, kui nad seda soovivad.

ETKVL JAGAB R A H A ...
PARIMATELE

„Majandusteaduskonna viimane 
nõukogu oli eriline: sellest võttis 
°Sa ka teaduskonna vilistlane 
^ K V L - i  juhatuse aseesimees Too-

Abner. Ta teatas, et ETKVL-i 
juhatus on otsustanud anda TU 
kaubanduserialade üliõpilastele 3 
J^stl ühistegevuse stipendiumit
a. 120 rubla kuus alates I. veebrua- 

st. Stipendium määratakse kord 
j^stas teaduskonna nõukogu ja 
pTK,VL-i juhatuse poolt eeskujuliku 
õppeedukusega kaubanduserialade 
vi'maste kursuste üliõpilastele, kes 
°n tundnud huvi eesti ühistegevuse 
J^stu (kirjutanud sel teemal näi- 
e^s kursuse- või võistlustöid) ja 

Roovivad pärast lõpetamist asuda 
Jdöle tarbijate kooperatsiooni süs
teemi.
, Esimesed stipendiaadid on kau- 
^ündusökonoomika IV kursuse üli- 
°P*lane A N N E L I  TALV, kaubatund
mise eriala IV kursuse üliõpilane 

.I1RE OLL ja kaubandusraamatu- 
j?'damise diplomand TUULI KIP
PER.
.Alates 1. septembrist 1989 saab 

JJ^sama suurt stipendiumi rahan- 
**Use Ш kursuse üliõpilane PRIIT 
PALLER, kes on TA Majanduse 
*nstituudi stipendiaat.

VALNER KRINAL

STIPILISA ANNAB 
EESTI LASTEFOND

Eesti Lastefond tahab toetada 
juurte perede lapsi, kes õpivad 
kõrgkoolis. Üliõpilased, kes on pä-

4- või enamalapselisest pere
konnast, pöörduge palun õppeosa- 
k°nda (ph. ruum 217) ja teatage 
Märtsikuu jooksul järgmised and
med:

nimi, teaduskond, kodune aad- 
ress õppimise ajal, ema ja isa va- 
nüs, töökoht, nimi, õdede-vendade 
Vanused.

EDA MIKK

LOODUSKAITSERINGI
^astapäevaüritused algavad lau
l v a l ,  17. märtsil kl. 13 EPA met
sanduse ja maaparanduse majas 
Kreutzwaldi 5. Õhtune koosviibi
mine samas. Ootame kõiki vilistlasi

kaasamõtlejaid!
Juhatus

ТО nõukogus
2. m ä r t s i l

See oli uue, õieti uuendatud 
koosseisuga nõukogu esimene koos
olek.

Rektor prof. Jüri Kärneri soov 
uuele nõukogule oli: «Loodan, et 
tänu oma erinevustele me täienda
me sün üksteist vastandamise ase
mel ning ei lasku teaduskondlike 
ega erakondlike nääklemisteni.»

#  VALIMISED. Rahanduse ja 
krediidi kateedri professori kohale 
valiti dotsent majandusteaduste 
doktor ELVI ULST.

Kergejõustiku kateedri juhataja 
kohale kandideeris kaks meest: dot
sendid Tõnis Matsin ja  Martin 
Kutman. Kandideerisid küll, kuid 
teaduskonnas oli rikutud protse
duurireegleid ning küsimus võeti 
päevakorrast maha.

Nagu teada, kandideerisid teadus
raamatukogu direktoriks raam atu
kogutöötajad Malle Ermel ja Llr- 
mas Aunin ning õppeprorektor 
Valter Haamer. Kersti Kikkas toe
tas raam atukogutöötajate  enamuse 
(72%) nimel Malle Ermelit. Endi
ne direktor Laine Peep soovitas 
teha valiku Urmas Aunini kasuks, 
kuid arvestades seda, et tal tuleb 
töötada 400 naisega, oli ta pigem 
Valter Haameri poolt, kel kaks ja l
ga kõvasti maas.

Direktoriks valiti MALLE ER
MEL 49 poolthäälega, vastu oli 
13; Urmas Aunin 14 — 48 ja V al
ter Haamer 10 — 52.

Raamatukogu osa lõpetuseks ise
enesest nii mõistetav ja vajalik 
mõte, mis valimisi läbis: ülikooli ja 
raamatukogu vahel (siin tuleb 
mõista teaduskondi, allasutusi) on 
vaja rohkem sisulist koostööd. Üks 
konkreetne näide: kes tellib praegu 
teaduskonnale sobivat kirjandust?

Rektor tänas Laine Peepu aas ta 
kümneid tehtud kangelasliku töö 
eest ning kandideerinuid vapra 
kaasalöömise eest ja tuletas meel
de, et EV ajal ei tohtinud ülikooli 
korralised töötajad keelduda vähe
malt ühekordsest valimisest.

#  ÕPPETÖÖ tulemustest tegi 
lühiülevaate õppeprorektor prof. 
HEINO SHGUR. Mõned väljavõt
ted talvesessioonist.

Hinnete s truktuur paranes: 
viisi oli 19,8% (1989 14,4%), 
ainult «4» ja «5» — 48,2% 
(42,4%). Üksnes kolmedele õppis 
4,7% (5,6%). Kõige rohkem kolmi 
saadi füüsika-keemia-, arsti- ja m a
temaatikateaduskonnas. Ebaloogi
line näib aga see, et näiteks ars ti
teaduskonnas kukkus ühel eksamil 
läbi peaaegu terve kursus.

#  163 kursusest saavutas 100%- 
lise õppeedukuse 58 kursust (158 — 
55). 100% õppeedukus oli ka nel
jal erialal: geograafias, saksa ja 
prantsuse filoloogias ning sotsio
loogias.

Väljalangenuid oli 1. septemb
rist 1989 kuni 15. veebruarini 1990 
219 (eelmise õppeaasta samal pe
rioodil 209). Üle poole neist olid
I—II kursueelt.

OTSUSEST.

ф  Anda suurem valikuvabadus 
ühiskonnateaduste õpetamisel, seal
juures õpetada kõikidel erialadel 
filosoofiat 70—90 tundi. Dekaani
del, TÜ arengukavade peakomisjo
nil ja ühiskonnateaduste kateedrite 
nõukogul välja töötada 21. m är t
siks ettepanekud ainete (teoreetili
ne majandusteadus, politoloogia ia 
sotsioloogia) õpetamise mahu koh
ta erialati, samuti valikkursuste ni
mekiri ja valikainete maht.

ф  Lõpetada meditsiiniõdede ette
valmistamine. Pedagoogiliste eri
alade ja KKT üliõpilastele korral
dada 30—35-tunnine esmaabi ja 
koolihügieeni kursus.

ф  Lõpetada järgmisest õppeaas
tast kohustuslik kehaline kasvatus.

0  Lõpetada sõjaline Õpetus ala
tes järgmisest õppeaastast, katee
der sulgeda 1. juulist k. a.

m  TÜ FINANTSM AJANDUS
LIKKU TEGEVUST analüüsis hal
dusprorektor VELLO PEEDIMAA.
1990. aasta eelarvet otsustati mitte 
kinnitada, sest Haridusministeeriu
mi poolt eraldatud summa ei kata 
ülikooli vajadusi.  Raha jätkub vaid 
palkadeks ja hädavajalikeks m a jan 
duskuludeks. Seadmete ja inventari 
ostmiseks, välissõitudeks, välisküla
liste vastuvõtmiseks, stipendiumi
deks jm. on suur puuduiääk. La
hendamata on palkade tõstmiseks 
vajalike summade eraldamine.

0k  KEHALISE KASVATUSE 
ÖPPFJÕUDl 'DF, KVALIFIKAT
SIOONI TÕSTMISE TEADUS
KONNA sekn tu tvu jas KKT de
kaan dots. MATI PÄÄSUKE.

Praegu on selline täiendusõpne 
vorm end ammendanud ning  tea
duskond otsustati alates 1. juulis t 
likvideerida. Kehakultuurialane 
täiendusõpe võiks edaspidi toimuda 
täiendus- ja uurimiskeskuse kaudu.

Щ ETTEVALMIST! ISOSAKON- 
NA juhataja dots. KALLE VELS
KER tu tv u ja s EO olukorda. EO-d
praegu ei likvideeritud. Arvati, et 
ühe aasta võiks veel ülikooli as tu 
miseks ette valmistada sõjaväest 
tulevaid nnormehi ning õpetada 
eesti keelt Kirde-Eestist TÜ-sse as
tuda soovijaile.

m  KORPORATSIOON «TLVEN- 
SIST» ei registreeritud juba teine 
kord. Kas nõukogu liikmeis tekitas 
nõutust see, et noormehed ei suu t
nud täpselt selgitada, mis on Vvon- 
sis, ei teatud midagi selle noorte
ühenduse eesmärkidest («UT» nr. 1. 
1990) või nõustuti nõukogu liikme, 
sama keemiaosakonna tudenpi e t
tepanekuga neid mitte kinnitada, 
kuna nad ei teadvat,  mis asi on 
korporatsioon. Rektori sõnade jä
rel — «Ilvensis» on moodustatud 
vist vastukaaluks intiimorganisat
sioonidele — oli 4 nende kinnita
mise poolt, 2 vastu ning ülejäänud 
jäid erapooletuks.

III

AVALIK KIRI 
ülikooli alii liikmeile
22. märtsil kell 14 jätkub aulas eelmise aasta 31. oktoobril pooleli 

jäänud ülikooli ametiühingu konverents, kus tuleb otsustada mitu põ« 
himõttelist küsimust.

ESITEKS. Kas kuuluda edasi Eesti Haridustöötajate Ametiühingus
se (EHA), võttes oma tegevuse aluseks EHA programmi ja näidis- 
põhikirja (vt. 13. ja  20. jaanuari  «õpetajate  Leht») ning Uituda Eesti 
Haridustöötajate Vabariikliku Liiduga, säili tades sellega seni kehtinud 
ametiühingu struktuuri ja  tegevussuunad? Või võtta aluseks ülikooli 
ametiühinguaktiivi poolt pakutav tegevuskava ning põhikirja projekt 
ja  moodustada täiesti uus iseseisev ametiühing?

Et ülikooli lehe maht on äärmiselt piiratud, siis ametühingukomitee 
paljundab kõik konverentsi tööks vajalikud materjalid ning jagab  
need delegaatidele. Bürooesimeestei tuleb oma algorganisatsioonides 
organiseerida konverentsiga seotud küsimuste eelnev arutelu ja edas
tada  tehtud ettepanekud komiteele.

TEISEKS tuleb kõigil tõsiselt mõelda, keda valida ülikooli ameti
ühinguorganisatsiooni juhtima ja keda revisjonikomisjoni koosseisu.
Turumajandusele üleminekul muutub ametiühingu roll töötajate huvide 
kaitsmisel äärmiselt oluliseks. Seda näitavad juba kasvõi käesoleva 
aasta algusest ametiühingu poolt a lgatatud  palgavõitlusega seotud 
raskused ja probleemid. Samal ajal veeretatakse ametiühingutele 'kaela 
üha uusi veskikive, et neid lõplikult põhja lasta (selle all mõtlen jä r 
jekordset feodalismile omast talongisüsteemi defitsiidi jagamisel).

Et mitte ja lgu  jääda  halastamatule turumajandusele ja  maha rapu
tada kõik ametiühingule kaela määritud võõrfunktsioonid, vajame 
tugevat ametiühingut ja  selle liidreid, kes on head organisaatorid, kes 
suudavad luua n ing tugevdada olemasolevaid sidemeid teiste ameti
ühingutega nii Eestis kui ka mujal. Üks eduka ametiühingutöö põhi- 
tingimusi on ju am e t iü h in g u i le  solidaarsus. '

Ühtlasi teatan avalikult (selleks, et ei korduks 31. oktoobri kahet
susväärne olukord), et üha halveneva tervisliku seisundi tõttu ning 
seoses sellega, et kahe väikese lapse kõrvalt on võimatu nii tihti ko
mandeeringus käia, kui seda antud amet nõuab, olen otsustanud mitte 
kandideerida komitee esimehe kohale. Palun tuhat korda vabandust 
kõigi tookord aulas viibinud delegaatide ees, et ma juba siis ei olnud 
suuteline Teile olukorda piisavalt selgitama. Samuti tänan südamlikult 
kõiki neid ääretult meeldivaid ja tublisid abilisi, tänu kellele õnnestus 
siiski ette valmistada konverentsi teine is tung ning lahendada kõik 
muudki ametiühingutöö probleemid. Kui häst i  või halvasti see meil 
õnnestus, otsustate juba Teie 22. märtsil.

Kahjuks ei õnnestunud meil leida uusi kandidaate ametiühinguliidri 
kohale, seepärast pöördungi suure südamevaluga kõigi ametiühingu- 
liikmete poole, et ühiselt leida uus ülikooli ametiühingu esimees.

Parimate tervitustega
URVE LIIN

Mida teha edasi ?
Uue ametiühingu moodustamise järel ülikoolis kerkib möödapääs

matult küsimus, mis saab edasi? Üksikuna on TU aü selleks nõrk, et 
tä ita tõelise aü funktsioone. Hädasti on vaja leida liitlasi.

Ametiühingute tööd Eestis hakkab juhtima ametiühingute keskliit, 
mis luuakse Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu asemele. Vahelüliks 
on siiani olnud harukondlik aü organisatsioon Haridus- ja  Teadustöö
tajate Ametiühingu Eesti Vabariiklik Komitee. Meil tuleb otsustada 
küsimus, kas jääda  selle harukondliku komitee liikmeks (formaalselt: 
kas liituda temaga) või ei.

On selge, et me peame valima variandi, mis tundub meile sobivam. 
Alljärgnevalt ongi võrreldud kaht varianti: astuda harukondliku hari
dus- ja  teadustöötajate vabariikliku komitee liikmeks või moodustada 
oma kõrgkoolide ametiühingute liit. (Kui oma harukondliku liidu liik
meks ei astu, tuleb moodustada kõrgkoolide ametiühingute liit, sest 
keskliidu liikmeks ei saa astuda üksik ametiühinguorganisatsioon, vaid 
tema põhikirja jä rg i ainult ametiühinguorganisatsioonide li idud).

(Järg 4. lk.)
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Ärevad veebruaripäevad 
Helsinki ülikoolis

Tartu Olikooli noorem vend juubeli künnisel.

ф  Täitub 350 aastat diktatuuri — üliõpilasrahutused

ф  «Eestlased ei suuda ilma Gorbatšovita midagi,» ar
vab politoloogiaüliõpilane.

0  Soome valitsus on liiga punane, hoiatab noor aja
kirjanik,

' #  Tartu Ülikooli üliõpilased Helsinki Ülikoolis — õp
petöö või margajaht?

Ф  Iseloomulikku Helsinki Ülikooli üliõpilasele.
eksmatrikuleerima neid üliõpilasi, 
kes käivad ülikoolis iuba üle küm
ne aasta, aga kuidagi edasi ei 
jõua.

13. veebruaril hõivasid mitusada 
revolutsiooniliselt meelestatud tu 
dengit ülikooli haldushoone. Et üri
tuse mõju oleks suurem, jäid üli
õpilased samasse hoonesse ööbima. 
Vallutati ka rektori ametiruumid, 
maja katusele heisati must J.ipp. 
Pilluti lendlehti. Kõik sujus rahu
meelselt. Ametnikud ja  õppejõud 
lahkusid m ajast eriliste vahejuhtu
miteta: keegi oli neile eelnevalt tu 
dengite plaanidest teada andnud. 
Lahkujate selja taga  lauldi inglise 
keeles neegrite võitluslaule.

«350 aasta t  professorivõimu tu 
leb lõpetada!», «Rohkem naisi või
mu juurde!», «Ülikool oleme meie!», 
«Hitler —- Ceausescu — Tommila.» 
Selliste loosungite all nõuti uuen
dusi ülikoolis.

Koosolekutel avaldati rektor Päi- 
viö Tommllale umbusaldust. Rek
tori esinemisi saatsid pahameele- 
kahin, viled ja lausa kolistamine.

Helsinki ülikooli tudengite paha
meel on mõistetav. Ülikooli haldus
organites võimutsevad ülekaalu
kalt professorid. Ülikooli uuenda
mise projekti pidas haridusminis
teerium tarvilikuks aru tada vaid 
professoritega. Tänu kõigele sellele 
on tublisti langenud nooremate 
inimeste osakaal ülikooli tuleviku 
üle otsustamisel.

Kas mässu kroonis edu, on veel 
praegugi raske otsustada. Kuulda
vasti on nüüd hakatud Helsinki 
Ülikoolis rohkem ka noortele tähe
lepanu pöörama. Tartu Ülikooli tu 
dengitel oleks aga hõimuvendade 
tegutsemisest nii mõndagi õppida 
ja ka meie alina m ater'is veri käi
ma panna. Asi ei ole meil muidugi 
professorite valitsemises (palju 
neid üldse on!). Probleeme jagub.

Ф  Eespool mainitud ärevate 
sündmuste taustal püüdsin selgu
sele jõuda Helsinki Ülikooli üliõpi-

U N I V  H E L S . 
350

#  Tartu Ülikoolist kaheksa aas
tat noorem Helsinki Ülikool val
mistub 350, juubeliks. Ülikooli pea
hoones Aleksandri väljaku serval 
käis remont alumisest korrusest ka
tuseni. Iga päev pidavat tööl ole
ma keskmiselt viiskümmend re 
mondimeest. Seda vaid peahoones. 
Tundus, et uue kuueta ei jää  ükski 
ruum. Hoone fassaadilt ei pudene
nud krohvi ega värvilatakaid. Suu
res aulas kõlas korralik töösiimfoo- 
nia, mis viisteist minutit enne lõu- 
navaheaega alles jõudis kulminat
sioonini. Paarkümmend meest po- 
.leerisid, vajutasid suruõhuhaamri- 
ga naelu puusse, värvisid, lakkisid, 
s a a g i s id ----- Uudistajatele ei kost
nud sellest muusikast ühtegi eba
kõla. Ometi on need ka Helsinki 
Ülikoolis olemas.

16. veebruaril kirjutas Soome 
roheliste nädalaleht «Vihreä Lan- 
ka» («Roheline Niit»):

«Täitub 350 aasta t  diktatuuri! 
Helsinki ülikool on lisaks armeele 
v is t ainuke institutsioon, kus kogu 
võim on koondunud ühtede meeste 
katte. Professorite diktatuurist tü 
dinenud üliõpilased nõuavad võimu 
jagamist.»

Helsinki ülikoolis toimus sisuli
selt üliõpilaste mäss. I-le pani 
punkti rektoraadi kavatsus hakata

laste meelsuses. Kaks üsnagi v as
tandlikku arvam ust leidsin oma 
tu t tavate  seast.

«Kui Gorbatšov poleks võimule 
tulnud, poleks te seal Eestis sa a 
nud piiksatadagi.  Gorbatšov on 
andnud teile kõik! Pealegi pole 
Eestil mitte mingisuguseid demo- 
kraatiatraditsioone. Mis saaks siis, 
kui te Venemaast eralduksite? Te 
kõrbeksite kohe põhja. Nii rääkis 
politoloogiaüliõpilane Mauno Rönk-

«Kui te ainult Soomele lootma 
jääte, ei saa te oma tahtmisi täide 
viia. Soome valitsus on liiga pu
nane, liiga tugevalt Venemaast 
mõjutatud. Meil on palju soomlasi, 
kes tahaksid kaasa aidata Eesti 
iseseisvusele, kuid valitsus takistab. 
Võib tekkida palju ebameeldivusi. 
Soovin, et saaksite juba kiiremini 
vabaks, vahest saab siis ka soome 
valitsus punasest rätikust silmadel 
lahti,» arvas poliitika ajalugu stu- 
deeriv noor ajakirjanik Jouko Sal- 
minen.

Arvan, et need kaks mõtteaval
dust ei vaja kommentaare.

41 Tartu Ülikoolist Helslnkisse 
õppima asunud üliõpilased olid 
Eestist mõneks päevaks Helsinki 
üliõpilaselu uudistama sõitnuga üp
ris napisõnalised ja tõrjuvad. 
Tundub, et nad on hellaks tehtud. 
Arutatakse ju siin Tartus üsna pal
ju  selle üle, kas asuvad välismaale 
studeerima ikka need kõige õige
mad inimesed. Arvatakse, et paljud 
kulutavad oma energia mammona 
kokkukraapimise peale. Aga see 
pole päris nii. Selleks et pinnal pü
sida, tuleb igal üliõpilasel sõ ltum a
ta rahvusest ja päritolust tihti s t i
pendiumile lisa teenida. Kõik on ju 
kallis. Nii polegi mingi ime, kui 
ka eestlasest üliõpilane töötab nõu
depesijana, lihunikuna, koristajana 
või mõnel muul abitööl. Olgem sa l
livamad. * * *

ф  Lõpuks veel mõned Iseloomu
likud jooned Helsinki Ülikooli tu
dengitest:

#  Helsinki Ülikooli üliõpilane ei 
söö magustoitu.

ф  Ta ei sõida trammiga, kui 
saab käia jala.

ф  Ta rüüpab üliõpilaste maja 
trepil julgesti õlut.

Helsinki Ülikooli raam atu 
kokku sisenemisel ei pea ta ette 
näitama ühtegi isikut tõendavat do
kumenti.

Ф  Ta ei sõltu õppejõudude tu ju 
dest, vaid sooritab oma eksamid 
jus t siis, kui õigeks peab.

MARGUS SANGLEPP

Poliitikateaduse tudengid
Oxfordist

19.—23. märtsini viibib Tartus 
TÜ filosoofia ja  poliitikateaduse ka
teedri külalisena grupp poliitika
teaduse üliõpilasi Oxfordist. Grupi 
liikme Malcolm McGrathi teate j ä r 
gi ollakse huvitatud Eesti sisepölii 
tikast ja soovitakse diskuteerida 
meie üliõpilastega.

Esimene ühisseminar algab teisi
päeval, 20. märtsil kl, 10.15 teadus
raamatukogu aud. 202, järgmiste 
suhtes lepime kokku kohapeal.

Seminaridel on ettekanded nii 
meilt kui külalistelt. Külaliste pa
kutavad teemad on niisugused:

1. David Samuel Perltz — «The

Cultural Specificity of Liberalism»'
2. Krls William Kobach — «Is 

Direet Democracy Possible in the 
Modern World?»

3. Cheryl Anne Thomas — «The 
Impact of Nationalism in the Reso- 
lution of Federalism Disputes».

4. Mary Katherine Flynn — «А 
Typology of Theories of Nationa;- 
lism».

5. Malcolm Frederck McGrath
— «The Incompatibility of the So- 
viet Marxist Ontology of PoUtical 
Agency with a Civil Society».

6. Jonathan Adam Becker — 
«Freedom of the Press and Civil 
Society».

7. Daniel Weinstock — «Criti- 
que of Marxist Analysis of State».

Malcolm McGrathi väite kohaselt 
iseloomustab meie külalisi «a wide 
range on linguistic abilities», mil
lest võib vist välja lugeda, et ollak
se valmis suhtlema väga erineva
tes keeltes. Ühisseminaride töökee
leks jääb siiski inglise keel.

Asjahuvilised on oodatud!

RAIVO VETIK, 
filosoofia ja  poliitikateaduse 

kateedri õpetaja

«Olikooli
tuleviku»

peakomisjonis
7. m ä r t s i l  

KAUGÕPPETOIMKONNA

esimees dots. Ants Relnmaa: K ö
reorganiseerimisel peame lähtuma 
erialavajadusest ning õppebaasist. 
Kuigi õppijate tase kõigub ühest 
äärmusest teise (osa on vaid ääre
pealt sta tsist välja jäänud, teised ei 
pääseks kunagi sta tsi),  soovib osa 
inimesi saada kõrgharidust just 
KÖ-s.

Prodekaanide prognooside järgi 
võib teaduskonniti K ö  tulevik olla 
erinev. On suurenenud tung  m a
janduserialadele, sinna tullakse 
teistegi kõrgkoolide päevastest osa
kondadest. ö igus-  ja kehakultuuri
teaduskonnas võiks K ö  kõne alla 
tulla täienduskoolituse vormina. 
Üks põhilisi K ö  puudusi on praegu 
see, et juba sisseastumisel ei nõu
ta töötamist õpitavale erialale lä
hedasel alal või samal erialal, seda 
saab arvestada vaid soovitusena.

Mati Salundi arvates saaks õp- 
peosakond ka K ö  tööga hakkama, 
teaduskondade iseseisvudes hakkak
sid viimased ise sellega rohkem te
gelema.

Rektori prognoosi kohaselt liitub 
range kursusesüsteemi kadudes K ö  
suuresti statsiga. Päriselt KÖ ilm
selt ei kao, vaid muundub, kaas- 
ajastub. Näiteks loodi esimene 
kaugõppeiilikool 1969. aastal In g 
lismaal, Kümne aasta jooksul lisan
dus neid maailmas 13. Välismaal 
kasutatakse selles õppevormis palju 
tehnikat: raadio, TV, video . . .

TÖÖLESUUNAMISE,

õigemini mittesuunamise kohta on 
ülikooli saabunud toores, tu rum a
jandust mängida püüdev projekt. 
Seda tutvustas kaadriosakonna ju
hataja Asta Liivak: aastast 1991 
jääb üliõpilaste töölesuunamine 
ära. Muidugi ei ole kõrgkooli asi 
tegelda töökohtade otsimisega. Kes 
õppima tulnud, peaks tahtma ka ise 
tööd leida. Ülikooliajal tuleks tal 
leida töökoht ja  sõlmida selle koh
ta leping. Kusagil peaks aga lei
duma ülevaade töökohtadest, eri
alade vajalikkusest. Aga kes m ak
sab näiteks toetust tööta jäänud 
lapsega või last ootavale lõpeta
jale?

VÄLISMAALASI

õpib meil paarkümmend. Kõrgkoo
lidevaheliste lepingute puhul e na 
masti probleeme ei teki (kuidagi 
leiab lahenduse seegi, et välismaal 
kõrgkoolid tudengite majutamisega 
ei tegele, see käib üliõpilasorgani
satsioonide kaudu). Sügissemest
rist hakkab toimuma õppurite vahe
tus ka teaduskondade ja kateedrite 
vahel. Seltsidel ja  korporatsiooni
del tekivad samuti omad stipen
diaadid.

Andi Kasak, kes ülikoolfs praegu 
nende probleemidega tegeleb, ütles, 
et kiiresti on vaja leida lahendus 
mitmele probleemile, mille puhul 
meil veel pole kogemusi: välismaa; 
laste stipp, õpperaha (õpperaha d 
tuleks kindlasti võtta rahvustes- 
dusi õppima tulnuilt) , majutus 
(olme!).

14. m ä r t s i l

pani rektor arutusele

KANTSLERI

ametikoha vajaduse. Kuigi EesJ1 
Vabariigi ajal ülikoolis kantslerit 
polnud, on kogemusi maailmas* 
võtta, ka naabermaalt Soomest 
Vaja teda oleks. Üldiselt ei ole mu- 
jal rektor kaua ametis, kantsi?/ 
aga  on ja jääb. Kantsleri paneb 
ametisse rektori ettepanekul vaba' 
riigi valitsus. Ta on ülikooli kõr
geim esindaja valitsuses, tunne» 
võimukoridore, oskab igast uksest 
sisse tungida, raha küsida ja  saa
da. Ühe sõnaga — kantsleri kand0 
on ülikooli majandusasjad, õppe- j3 
teadustöösse ta ei sekku.

Milline on aga nõukogu ja  üli
kooli valitsuse vahekord? Kutnb0 
kuuluvad dekaanid? Kas teadus
kondades ei peaks siiski olema ma- 
jandusprodekaanid või on dekaanid 
ise nii kompetentsed? Mujal maa} 
mõnikord dekaanid ei tegelevatk i 
õppetööga, nad olevat rohketf1 
ametnikud. .

Kantsleri sta tuudiga tegelevad 
edasi ka juristid.

TÄIENDUSÕPPE

süsteem on arstidel olemas. Prof- 
Raul Talvik: «Võiks olla 3 vorrflj:
1) üldine (nn. eriala värskendarnj' 
ne, näit. 1 kuu), 2) spetsialiseeri
tud, lühemad kursused ja 3) täiefl' 
duskonverentsid.

Dots. Jaan Kõrgesaar juhatab 
värsket TÜ Täiendus- ja UuriiniS' 
keskust. Eestis on mitu täiendus- 
kõrgkooli, vastavaid teaduskondi о11 
loodud mitmes kõrgkoolis, täien
dusõppega on tegelema hakanud k3 
kooperatiivid ja väikeettevõtted’ 
sageli isegi aladel, millega nad seo
tud ei ole. Selge on see, et üli' 
kooli juures peab olema võimaik 
end täiendada. Täienduskeskus va
jab teavet, kellele oleks vaja  anda 
tä iendavat haridust ning tea; 
duskondadelt õpetamispakkumis'' 
Täienduskeskus oleks vahendaja.

Järgmisel kolmapäeval, 21. män' 
sü kl, 8.30:

©  PEAKOMISJONI TEGEVUS 
II KVARTALIS

®  AINEINSTITUUDID

ф  TÜ EELARVE (seekord konk
reetsemalt).

ülikoolile 
tulevik!

Loengud
psühhiaatria kateedris Raja tn. 31 

auditooriumis I

20. märtsil i
kell 12

1. Anne-Liis von Knorring (Umeä
— Uppsala). 2.
Laste ja noorukite psühhiaatri
line abi Rootsis.

kell 13 3-
2. Vaino Vahing ( V e n i a  l e 

g e n d i ) .
Süüdimatusseisund (ENSV kri- 
minaalkoodeksi § 11 tõlgendus).

kell 14
3. Anne-LHs von Knorring.

Depressioonid lapseeas.

23. märtsil 
kell 12

Ants Anderson (Stockholm).
Põhijooni süsteemides DSM-Il* 
ja DSM-III-R.
Peeter Lääne.
Depressioonide süstemaatik3 
DSM-III ja  DSM-III-R-is.
Veiko Vasar.
Ärevuse ja hirmu süstemaatika 
DSM-III ja DSM-III-R-is.
Lembit Mehilane.
Paanilise hirmu sündroofl1 
(DSM-III-R järgi) .

Eesti Psühhiaatrite  Selts 
TU psühhiaatria kateeder
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Erakas contra ühikas?

KALLE 
NIGOLA 60

Nii ta on tõesti. See sihvakas ja  
noorusliku väljanägemisega krimi
naalõiguse ja -protsessi kateedri 
dotsent ja õigusteaduskonna prode
kaan, tõsine töörügaja sai 10. m är t
sil just nii palju vanaks.

Sa oled tagasihoidlik inimene ja 
ei salli oma isiku esileseadmist. 
Sinu tahtmist arvestades poleks 
saanud Su juubelitki pidada. Aga 
et Sa tõsiselt tööd oled teinud ja 
°nia pretensioonitu ning sõbraliku 
^em usega kolleegide lugupidamise 
^ra oled teeninud, siia polnud Sul 
Pääsu. Sa oled ettevaatlik ja  alal
hoidlik, kohati pedantki, aga  Sinu 
Peale võib kindel olla, et Sinu 
osaks jäänu alati tehtud saab. Nii
viisi oled Sa üks korra tugipunkt 
ses hajuvil elus.

Sa oled pidanud kõiki ameteid, 
niida ühes väikeses teaduskonnas 
Pidada saab. Nii oma ühiskondlikke 
atneteid kui leivatööd võtad Sa tõ
simeelselt, mis alati mitte kõigile ei 
[neeldi, aga mille üle ollakse lõpp
kokkuvõttes rahul, sest võib kin
del olla, et tehtava vastavus kor
rale on üle kontrollitud.

Soovime Sulle, et Su pere hästi 
t-‘laks, Su plaanid täide läheksid, et 
Sa Sahva meeste juurde jälle ta g a 
si jõuaksid.

Edu ja head tervist soovides 
kolleegid õigusteaduskon

nast

HALJU 
KUDU 60

16. märtsil saab kuuekümneseks 
dotsent Kalju Kudu, kes on tööta
nud meie ülikoolis 32 aastat, neist 
*4 on ta juhatanud üldfüüsika ka
teedrit.

Ta rajas kateedris kaasaegse 
Praktikumi, pani aluse gaaslahen- 
dnse laborile, mille šefiks on tän a 
seni. Ta on kõik need muutlikud 
i^jad suutnud olla sirge seljaga nii 
õppetöös, teaduses kui ka poliiti
kas,

•la nüüd konkreetsust a rm asta
vale mehele konkreetsed küsimused.

1. Kuidas Sinust just füüsik sai?
«Asi ei olnud lihtne. Ainuke puu

dulik hinne kogu stuudiumi jook
sul on mul olnud füüsikas. Aga 
•nüsikat õppima viis mind Tallinna 
^Potajate Seminari poiste kamba
vaim, mis elimineeris ühiskonna
teadused,»
^ 2 . Mis Sulle õppejõuametis meel-

«Siiras suhtlemine.»
3. Tudengid räägivad: «Kui 

^udu eksam tehtud, on koerast üle 
Saadudl» Miks?

«Seda tahaks ka ise teada, 
^õuan kindlaid teadmisi ja  järele- 
andmisi ei tee.»

4- Sa oled olnud küllalt palju 
Juhtivatel kohtadel. Kas see töö on 
^ulle rahuldust pakkunud?
, «On ja ei ole kah. Juhtivatele 
"Ohtadele on rohkem surutud. Üld-
, — v. kateedrit oli meeldiv juha- 
lada. Aruandlus oli küll tappev.»

5. Miks Sa võtsid oma südame
asjaks Eesti Füüsika Seltsi jalga
dele aitamise?

(Järg 4, lk.)

Viimasel ajal on ühiselamuprob- 
leemid ajakirjanduses jär jest sage
damini päevakorras. Küllap on 
põhjus selles, et sealse olukorraga 
ei ole rahul üliõpilased, teenistujad 
ega ülikooli juhtkond. I. Mannlnen 
(vt. «UT» nr. 2 1990) leiab, et 
ühiselamu ei kõlba üldse noorte 
elupaigaks, ja  vahest ongi tal tu 
line õigus. Kuid fakti, et üle poole 
tudengitest seal elab, ei saa ole
matuks teha. Lootus, et tartlased 
massiliselt hakkaksid üliõpilastele 
kortereid pakkuma, tundub olevat 
põhjendamatu. Seda eriti praegu
ses situatsioonis, kui tulekul uus 
maksuseadus koos tuludeklaratsioo
niga, Jus t viimasest asjaolust t ingi
tuna peaks erakate probleemiga tõ
siselt tegelema.

Praegu on ülim aeg mõelda sü
gisele ja  tar tlaste  hulgas selgitus
tööd teha. Meie päevalehtede abiga 
peaks korteripakkujatele aegsasti 
selgeks tegema nende suhted mak
suameti ja passilauaga. Samas 
võiks korraldada ka küsitluse, et 
umbkaudu teada saada, kui palju 
on neid häid onusid-tädisid, kes 
võimaldaksid peavarju tudengitele 
ja mis tingimustel nad seda teek

sid. Arvan, et selles küsimuses 
võiksid abi osutada ülikooli sotsio
loogid. Kui aga  selgub, et maksu
seaduse kohaselt on üürnikke võt
ta ebasoodne, siis peaks ülikool 
taotlema linnavolikogult soodustu
si nendele, kes üliõpilasi majuta- 
vad. Vastasel korral on oht, et tu 
dengid, kes praagu ühiselamu kir
jas, kuid tegelikult seal ei ela, j ä ä 
vad korteritest ilma.

Kahjuks on paljude tudengite 
elamis- ja käitumiskultuur ühisela
mutes väga madal, mis para tam a
tult heidab varju kogu üliõpilaskon
nale ja  raskendab tõsiselt erakorte- 
ri leidmist.

Üliõpilaste hulgas peaks läbi vii
ma tõsise sotsioloogilise uurimuse, 
et asjaosaliste eneste osavõtul leida 
meetodeid, kuidas muuta elu ühis
elamus inimväärseks ja tõsta  üli
õpilase mainet kodanikuna. Et ai
nult «mullikad» ei mürgelda, võib 
järeldada juba sellest, et teistes 
ühiselamutes on samalaadsed 
probleemid. Käesoleva kirjutise idee 
tekkis seoses mõnede Narva mnt. 
25 elanike «kangelastegudega» ja 
eriti suhtumisega neisse. Seda po

leks paha ka laiemale üldsusele 
tu tvustada.

Ühikas on kaht liiki rahulolema
tuid. Ühed kurdavad, et puudub 
rahu, ei saa õppida ega öösel kor
ralikult välja puhata. Teiste arva
tes oleks kõik korras, kui vaid ko
ristaja ja  komandant ei sekkuks 
nende ellu n ing pahandust majast 
välja ei viiks. Mis sellest, et vahe
tevahel pärast Õllepruulimist on 
tuba ja sektsioon lagastatud, k laa
se ja mööblitki lõhutud. Joomine pi
davat lahutamatult kuuluma tuden
gi ellu. Viinatalongid ka just nagu 
kohustavat selleks. Joomise ja  ta 
gastamise keelamine ühikas olevat 
lausa inimõiguste rikkumine, sest 
tudeng polevat selles süüdi, et tal 
oma tuba puudub.

Lagasta jad  ja lõhkujad jäävad 
tavaliselt anonüümseks, sest neil 
puudub julgus vastu tada oma tegu
de eest. Teised ilmselt ei taha sa a 
da pealekaebajateks, sulguvad oma 
tuppa ja ei huvitu sellest, mis toi
mub koridoris või kõrvaltubades. 
Selline soov mitte tegelda oma nap-

sitajatest kaaslaste ta l tsu tam isega 
on põhjuseks, miks kõik katsed or
ganiseerida ühikates nn. omavalit
sus on määratud nurjumisele.

Mida siis teha? Ainuke väljapääs 
näib olevat selles, et praegusest 
ühikast peab saama iseseisev, suu
res osas isemajandav hotelli tüüpi 
asutus, mille üürist saadava sisse
tuleku eest saaks pidada korrali
kult tasustatud  personali,  kes hoiab 
maja  puhtana ja tagab  korra. Üür 
võiks sõltuda sellest, kas tudeng 
ise puhastab sektsiooni või laseb se
da teha koristajal, voodikohtade 
arvust toas ja  muudest mugavus
test.

Õppetöö vaheajal teenindatakse 
kaugõppijaid, sportlasi,  turiste ja 
teisi soovijaid vastava kategooria 
hotelli hindadega. Saadav tulu 
jäägu  hotelli juhtkonna käsutusse. 
Seni kuni Tartus hotelli pole, peaks 
kliente piisama.

ANTS TIIRIK, 
füüsika-keemiateaduskonna 

kasvatustöö prodekaan

P.S. On viimane aeg see s t a g 
naaegne tiitel ära muuta. Jätame 
täiskasvanud inimese kasvatamise 
ja korraldame oma asjad nii, et elu 
ise kasvataks.

Oleme põhjas! Kas tõuseme veel?
ÜLIÕPILASTE AMETIÜHINGUKOMITEE 

ETTEPANEKUD

Tegelik olukord TÜ ühiselamutes 
on allpool igasugust arvestust.
Ühiselamutes ei ole võimalik tagada  
tingimusi rahuldavaks eluks ja õp
pimiseks. Selles on eelkõige süüdi 
ühiselamutes elavad üliõpilased ise. 
Pisteliste kontrollimiste, väljaspool 
ülikooli teatavaks saanud (kurite
gelike) sündmuste ning a jakirjan
duses ilmuvate materjalide põhjal 
jääb mulje, et suur osa ühiselamute 
elanikest ei ole tingimustega rahul; 
nad oleksid ka iSe valmis elama 
akadeemilisele noorsoole kohaste 
ühiselunormide järgi (v. a mõned 
punktid kehtivatest sisek orra  ees
kirjadest),  ent nad ei ole võimeli
sed aktiivseid samme astuma soovi
tava elukorralduse kehtestamiseks.

Võib tekkida mulje, et ühiselamu- 
korratustes on süüdi väike osa üli
õpilasi, kes nagu terroriseeriks üle
jäänud elanikke. Ilmselt oleks või
malik tõesti eristada mingi kontin
gent, kes teistest sagedamini rikub 
ühiselamu kodurahu, kuid samas on 
küsitav, kas ainuüksi nende eemal
damine ühiselamust annaks loode
tud tulemusi.

#  E s i t e k s  polegi nii lihtne 
kindlaks teha seda kontingenti , 
eraldada sikke lammastest. Iga eba- 
objektiivne otsus põhjustaks aga 
lisapingeid. Suuremate korrarikku
jate väljaselgitamist raskendab 
seegi, et kehtivate sisekorraeeskir
jade vastu patustavad vähemal või 
rohkemal määral peaaegu kõik. 
Seetõttu ollakse korrarikkumiste 
suhtes ringkaitses. See tekitab ka
ristamatuse tunde, mida teadlikult 
kasutavad ära vähesed, alateadli
kult ilmsed paljud.

V T e i s e к s on tõenäoline, et 
elanike pideva vahetuse tõttu tekik
sid uued mustad lambad. Seda ge
nereerib mõneti praegu kehtiv sü s
teem. Harjumuspäraselt arvatakse, 
et oma toas võib teha kõike, oma 
ukseläve taga  on aga võõras maa 
ja võõras mure. Kui siia lisada üli
õpilaste vabanemine kodustest pii
rangutest ning arvestada, et v ä rs 
kelt saabuvas tudengi(kandidaa- 
di)s  ei tekita ühiselamu erilisi as 
sotsiatsioone koduse hubasusega, 
siis on väliselt arusaadav, miks 
ühiselamut oma koduna ei võeta.

¥  K o l m a n d a k s  on iga üli
õpilane nõus järgima neid eeskirju, 
mis on talle sisemiselt vastuvõeta
vad. Ühiselamute sisekorra prae
gustes eeskirjades on vastuvõeta
matud eelkõige järgmised punktid.

1. Lllkumlsrežllml ja Isiklike 
tähtpäevade vabama korraldamise 
piirangud. Kuna üliõpilased on 
täiskasvanud inimesed, täieõigusli
kud kodanikud, siis muudavad nii
sugused piirangud küsitavaks sise
korraeeskirjade kogu sisulise vää r
tuse.

2. Ühiselamu valverežllm on val
davalt formaalne ega toimi prakti
kas.

3. Valitseb arvamus, nagu oleks 
üliõpilasele ühlselamukoha andmine 
kohustuslik, sellest ilmajätmine aga 
suur ülekohus, kuigi loomulik oleks 
vastupidi: elamisvõimaluste leidmi

ne on eelkõige iga üliõpilase isik
lik mure. See, et ülikool võimaldab 
väga odavat elamispinda, on suur 
vastutulek, mis eeldab teatud lisa
tingimuste, eelkõige ühiselamureeg- 
lite täitmist.

4. Praegune elustandard on meie 
ühiselamutes väga madal (eelkõige 
ruumikitsikus, aga ka muu). See ei 
anna võimalust kehtestada rangeid 
ühiselureegleid.

5. Ametlikult kehtiv ühiselamu 
jaotuse ja distsipliini kontrolli meh
hanism ei toimi üldse. Rektori käsk
kirjale vastavat üliõpilaste om a
valitsust lihtsalt ei ole olemas. 
Kuni aga tudengile ühikakohti 
«kandikul ette kantakse», ei teki tal 
mingisugust huvi omavalitsusorga
nite loomiseks.

6. Olukorra teevad keeruliseks ka 
ühiselamuvälised tegurid, eelkõige 
kehtiv passirežiim. Selle tõttu on 
ühikatesse sisse kir jutatud 300—500 
niisugust tudengit,  kes tegelikult 
kohta ei vaja, küll aga vajavad 
sissekirjutust.

7. Ühika eest võetav üür ei ole 
vastavuses tegelike kulutustega, 
vahe on u. IQ-kordne.

Seda probleemidejada võiks j ä t 
kata, kuid selletagi on selge, et 
elamistingimuste ja distsipliini 
muutmiselcs ühiselamutes tuleb kar
dinaalselt m u u t a  k o g u  s u h 
t u m i s t  ü h i s e l a m u s s e .

Ühiselamukoha väärtustamiseks 
tuleks üle minna uutele (juba aas
taid kehtivaile, kuid TÜ-s seni mit
te rakendatud) majutusnormatiivi- 
dele: senise 4,5 m2 asemel 6 m2 ini
mese kohta. Ühelt poolt kaasneks 
sellega ühiselamukohtade arvu v ä 
henemine u. 1000 võrra (täpsed 
andmed on olemas majandusosa
konnas). Arvestades fiktiivselt sis
sek ir ju ta tud , oleks tegelik vähene
mine u. 500—700. Et kaalumisel on 
ettevalmistusosakond sulgeda või 
selle töö viia teistele alustele ( ta 
suliseks ja ilma elamispinna and
miseta),  väheneks ka vajadus koh
tade järele. Samuti peaks kohti va
banema kehakultuuri tä ienduskur
suste sulgemise tõttu.

Teiselt poolt oleks kohtade arvu 
vähendades võimalik parandada 
elamistingimusi ning vaieldamatult 
tõuseks tunduvalt konkurss ühika- 
kohtadele. Jus t  «konkurents» kuju
neb võtmeks ühikaprobleemide la
hendamisel. Eelkõige loob see tin 
gimused, kus ühikakoha andmise 
eest on võimalik midagi nõuda — 
distsipliini. Loomulikult tuleb keh
testada aktsepteeritavad sisekorra
eeskirjad.

Konkurentsi tingimustes tekib 
ühikaelanikel vajadus kohtade jao
tamisest osa võtta. See loob mingi
sugusegi baasi töötavate omavalit
susorganite moodustamiseks, nime
tatagu neid siis kuidas tahes. Oma
valitsusorganid looksid aga oma
korda tingimused vastutuse tekki
miseks ning murraksld senise ring
kaitse.

Fiktiivsete sissekirjutiste vältimi
seks tuleks saavutada kokkulepe 
siseasjade osakonnaga (tehnikaüli
koolis olevat see saavutatud) .  Toe
tust võiks leida ka linnavalitsuses, 
eriti suhtlemises sõjakomissariaadi
ga (viimased on seni ühed jär je
kindlamad sissekirjutusrežiimi 
kaitsjad).

Ilmselt vajab tõstmist ka ühisela
mute üür ja see on mõeldav kohe. 
Esialgu ei saa üüri viia veel tege
likule tasemele — u. 20 rubla kuus, 
sest üliõpilastel puudub seadusega
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Tartu Ülikool ei ole nii rikas, et 
võiks endale lubada odavaid (õige
mini mõttetult kalleid, aga laba
seid) ühiselamuid. Kui ühikakohta- 
de esialgse vähendamisega TÜ ise
gi kaotaks 500—700 keskpärast ja 
alla selle tudengit (tegelikult tun 
duvalt vähem, oleks see palju väik
sem kahju kui see, et TÜ ei suuda 
anda korralikke elu- ja õppimistin- 
gimusi 50—70-le väga võimekale 
tudengile ja  aspirandile. 50—70 
võimekat TÜ-st ehk leiaks, normaal
seid tingimusi neile aga kindlasti 
mitte.

garanteeritud sissetulek üldse. S a 
mas stipendium siiski tõusis Ja see
tõttu oleks loogiline ka ühiselamu' 
üüri tõstmine. Üüri tõstmine suu
rendaks nii või teisiti ühiselamu 
varade suhtes teadlikkuse ja vas tu 
tuse tõusu, aga siiski oleks maks
tav summa väiksem kui «егака» 
eest.

Perspektiivplaani tuleks võtta 
ühiselamute majanduslik iseseisvus 
(väikeettevõtetena). See oleks või
malik uute ühikate käikulaskmisel 
või vanades pärast kapitaalremonti. 
Siis .tuleks kõne alla majandusliku 
lepingu alusel ja  korraliku üüri 
eest üliõpilastele normaalsfete elu- 
ja  õppetingimuste võimaldamine. 
Kindlasti väheneks Jooksva remon
di vajadus ning suviti saaks ühikat 
kasutada hotellina, mis vähendaks 
tunduvalt ühiselamutele tehtavaid 
kulutusi. Selleks tuleb aga vabariigi 
valitsusele selgeks teha, et ühikad 
pole otseselt ülikooli ega Tartu 
linna huvides vajalikud, sest ühika
tes elavad mujalt pärit tudengid. 
Tartusse ühikate ehitamine ja  nen
de eest hoolitsemine peaks olema 
eelkõige vabariigi teiste haldusük
suste ja  valitsuse asi.

Nii ülikoolile kui Tartu linnale 
kuluks palju enam ära hotell, vä 
hemalt praegustes tingimustes mit
te ainult majanduslikult,  vaid ka 
teaduspotentsiaali mõttes. Näiliselt 
odavalt massilise keskpärasuse 
tootmine tuleb ära lõpetada ning 
sellega on seotud ka ühlkaprob- 
leem.

Joonistas AIARGUS SANGLEPP

Kõige eelneva juures jääb üks 
suur küsimus: KES peaks teostama 
kõik need muudatused? Kui varem 
oleks tekkinud valikuvõimalus üli
kooli administratsiooni, komsomo
li ja  ametiühingu vahel, siis nüüd 
enam ei teki: komsomol juba on 
likvideerunud ja aü likvideerub se
mestri lõpuks. Tegelikult on see 
kõige soodsam olukord, sest silm 
silma vastu jäävad asjast huvita
tud pooled ilma kellegi kõrvalise 
vahelesegamiseta — ülikool (esin
dajana administratsioon) kui ühis
elamute täieõiguslik omanik ja üli
õpilased kui potentsiaalsed ühisela
mute kasutajad.

Uppuja päästmine olevat uppuja 
enese asi. Kui nüüd ülikooli admi
nistratsioon ei taha järjekordselt 
üliõpilastele ühiselamut niisama 
pihku pista, sellega taas vastu tust 
enda peale võtta jne., siis on kõik 
väga lihtne. Üliõpilastele tuleb vaid 
teatada, missugustel tingimustel 
nad üldse sügisest kohti saavad. 
Kui soovijaid on, siis on see juba 
ainult nende mure, kuidas tingimu
sed täita. Kui ei, siis on ülikooli 
mure, kuidas ühikate uksed kinni 
hoida, kuni tingimused täidetakse.

ÜLO VELDRE
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Mida teha edasi! II kvartali tuusikud
{Algus I, lk.)

Kui astume harukondliku aü 
liikmeks

1. Tuleb ära anda 25% liikme* 
maksude rahast.

2. Saame ravi* ja turismituusl* 
kuid aende vahendusel, nen
de otsuste alusel (hääletami
sel me kaasa rääkida ei jõua, 
meie esindajate häälte osa
kaal on väike).

3. Saame mõned kohad pionee
rilaagrisse (kui saame).

4. Saame täiendavaid summa
sid sotsiaalkindlustuseks ha- 
rukondlikult komiteelt.

5. Välisturismituusikud tulevad 
harukondllkult au komiteelt. 
K o k k u v õ t t e k s :  on pal
ju kulukam, sõltume sellest, 
mis Õpetajatelt meile üle 
jääb, kuid juhtidel on veidi 
mugavam.

Kui ei astu, vald moodustame 
oma liidu

1. Rahakulu minimaalne, kuna 
liit on planeeritud tegutsema 
ühiskondlikel alustel.

2. Peame tuusikute saamiseks sõl
mima eraldi lepingud reisi- ja 
ekskursioonibürooga ning «Ees
ti Kuurortidega». See on lisa
töö, kuid me oleme ise pereme
hed ja saame seda teha otstar
bekamalt. Mõlemad asutused on 
sellega nõus.

3. Peame need ise organiseerima.
4. Saame täiendavaid summasid 

sotsiaalkindlustuseks otse ame
tiühingute keskliidult (suusõna
line kokkulepe on olem as).

5. Väiisturisinituusikuid tuleb taot
leda endal otse aü keskliidu vä
listurismi valitsuselt. 
K o k k u v õ t t e k s :  kulud pal
ju väiksemad, oleme ise enda 
peremehed. Töömaht suurem, 
võib tekkida ajutisi lisaraskusl, 
kui harukondlik aü püüab lah
kulöömise ajal kiusu ajada.

TÜ a.ü. reformikomisjon

a) sanatooriumidesse:
Pärnu «Estonia» — radikuliit 
Pärnu «Rahu» — seedeh.
P ärnu  «Rahu» — seedeh.
Pärnu  «Rahu» — günekol. h.
Pärnu «Kaevur» — radikuliit 
Pärnu  «Sõprus» — vereringeh,
Pärnu  «Sõprus» — vereringeh.
Pärnu  «Sõprus» — vereringeh.
Haapsalu «Laine» — radikuliit 
Haapsalu  «Laine» — radikuliit 
Kemeri «Latvija» — vereringeh.
Kemeri «Jaunkemeri» — radikuliit,

närvisüsteemih,
. . .  Bruskininkai «Pušinas» — luu- ja  liigesteh.
14. Jessentuki «Stavropolje» — seedeh.
15. Kislovodski «Rodina» — vereringeh, 

Gruusia «Kolhiida» — luu- ja  liigesteh.
b) puhkekodudesse:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9,

10.
11.
12.

13.

16

24.04. — 17.05. 36.—
9.04. — 2.05. 48.—

23.04. — 16.05. 48.—
24.06. — 17.07. 48.—
15.06. — 8.07. 42.—
23.05. — 15.06. 34.50

8.04. — 1.05. 36 —
23.06. — 16.07. 36.—
7.06. — 30.06. 38.40
2.04. — 25.04. 48 —
2.05. -  25.05. 60.—

15.05. — 7.06. 60.—
22.05. — 14.06. 40.50
20.05. — 12.06. 61.50
16.06. — 9.07. 48,—
19.05. — 11.06. 48 —

1. «Pühajärve»
2. «Võsu»
3. «Võsu»
4. «Võsu»
5. «Võsu»
6. «Pühajärve» 

Avaldused esitada

11.04. — 22.04 
1.06. — 12.06

13.06. — 24.06
26.06.— 7.07
27.06.— 8.07
29.06.— 10.07 

aü komiteele

20.—

11.40
11.40 
22.80
11.40 
36.—

(2 tuusikut)
(3 tuusikut)
(4 tuusikut) 
(2-le inimesele) 
(3 tuusikut) 
(2-le inimesele)

h i l j e m a l t  15. märtsiks. Sa 
natoorse tuusiku saamiseks lisada ka arstitõend. (Kuigi tähtaeg on 
läbi, pöörduge siiski aü poole. Vahepeal ju  ajaleht ei ilmunud. — 
Toim.). Aü komitee

Sotsiaalse arengu fondist
TÜ kollektiivi konverentsil 

14. märtsil 1989 valiti toimkond 
sotsiaalse arengu fondi (SAP) ka
sutamise määrustiku välja töötami
seks, SAF-i kasutamise korralda
miseks ning kontrollimiseks. Toim- 
konda kuuluvad Lembit Allikmets, 
Rein Kinkar, Ants Kull, Kersti 
Meiesaar ja  Eduard Tamm.

Samal koosolekul kinnitati kulu
de nomenklatuur, milleks SAFi võib 
kasutada, ning sellele vastav sum 
made jaotus (vt. tabel).  SAFi plaa
niliseks suuruseks arvati 567,3 tuh. 
rbl. (5988. a. jääk  283,9 tuh. rbl. 
+ 1989. a. plaaniline laekumine 
283,4 tuh, rbl.).

Tegelikuks SAFi suuruseks kuju
nes TÜ raamatupidamise andmeil 
513,6 tuh. rbl. (1988. a. jääk 283,8 
tuh. rbl. +  1989. a. tegelik laeku
mine 229,8 tuh. rbl.).

Tabelis on esitatud ka SAFi te
gelik kulutamine. Mõni sõna kom
mentaariks. 1989. a. SAF-i sum ma
sid ei kulutatud riikliku elamispin
na osamaksuks, see tuli muudest 
allikatest. Lepingute tä itjate osas 
nägi määrustik ette kulutamise sa 
maks otstarbeks kui teistel ülikooli 
töötajatel. Fondi kulutamise arves
tamisel kanti lepingu täi tja te  toe
tused (väljamaksed) valdavalt 
konkreetsete kirjete alla, mitte le
pingu tä itjate reale. Tegelikult ku
lutati seega 444,2 tuh. rbl. Kuluta
mata jäi 513,6 — 444,2 =  69,4 tuh. 
rbl., mis kantakse üle 1990. aas
tasse kui 1989; a. jääk.

1989. aastal SAF-i laekumiseks 
kujunes 35% ülikooli kasumist. 
1. jaanuaris t 1990 mindi ülikoolis 
üle uutele teadustöö finantseerimi
se ja majandamise meetoditele (esi
algselt kavatseti üleminekut alates 
1. 07. 1989. a.). Selle jä rg i  jaguneb 
1990. aastaks planeeritud ülikooli 
kasum (504 tuh. rbl.) kaheks: 35% 
materiaalse ergutamise fondi ja 
65% teaduse, tehnika ja sotsiaalse 
arengu fondi. Mõlemast summast 
5% tsentraliseeritakse Haridusmi
nisteeriumi vastavasse fondi. Seega 
on ülikooli teaduse, tehnika ja so t
siaalse arengu fondi plaaniliseks 
suuruseks 311,2 tuh. rbl. See fond 
koosneb kahest osast: SAF-ist ja 
materiaalse baasi arengu fondist 
(MBAF). Siit tuleneb p r o b 
l e e m :  on vaja otsustada viimati 
nimetatud fondide proportsioonid. 
SAF-i toimkond pakub välja kaks 
varianti:

SAF -  35%; 45% 
M B A F — 65%; 55%

, SAF-i ja  MBAF-i vahelise pro
portsiooni kujundamisel peab a r
vestama ka seda, et MBAF-ist sõl
tub ülikooli lepinguliste tööde 
maht, mis on tegelikult kasumi (ja 
ka SAF-i) kujunemise allikas.

SAF-i suuruseks kujunes 35% 
korral ca 109 tuh. rbl., 45% korral

vastavalt 140 tuh. rbl. Lähtudes 
sellest ning arvestades eelmise aas 
ta jääki võib 1990. aasta SAF-i 
suuruseks kujuneda ainult 180—210 
tuh. rbl., seega tunduvalt vähem 
kui oli 1989. a. Siit teine p r o b 
l e e m :  on vaja otsustada, milleks 
kasutada SAF-i 1990. aastal.

Arvestades SAF-i tunduvat vä
henemist, soovitab SAF-i toimkond 
selle jaotamiseks kaaluda m itu t  v a 
rianti.

1. «Kosmeetiliste» muutuste 
variant.

1.1. Et lasterohkete perede, inva
liidide ja  pensionäride toetusteks 
seniste toetusmäärade korral kuluks 
enamus SAF-ist (orienteeruvate a r 
vestuste järg i 140— 150 tuh. rbl.), 
siis ei ole see variant enam mõel
dav. Ilmselt tuleb vähendada toe- 
tusmäärasid (näiteks kolmanda või 
enama lapse sünni puhul 1500 rbl., 
nelja- ja  enamalapselistele peredele 
500 rbl.; toetused invaliididele ja 
pensionäridele on nii väikesed, et 
neid vähendada ilmselt ei saa). 
Sel juhul kuluks nimetatud eesmär
kidel u. 90 tuh. rbl.

1.2. Finantseerida 1990. aasta 
SAF-i summadest sotsioloogilist 
uurimust TÜ kollektiivi sotsiaalse 
arengu edaspidistest suundadest 
ning selle uurimuse tulemuste põh
jal eelistatumaks osutunud konk
reetset projekti (näit. TÜ lasteaia 
(-aedade) projektülesanne, noorte
maja projekt, hambaravi korralda
mine töötajatele, kulinaarsete jm. 
pooltoodete müügi organiseerimine 
õppehoonetes, õppehoonete heakorra 
konkurss teenindavale personalile 
jne.),

1.3. Toetada edaspidi koopera
tiivset ja individuaalelamuehitust
kui TU ühe põhihäda — elamis
pinna puuduse leevendamise võima
lust.

1.4. Jä tkata  protsendita laenude 
andmist elamuehituseks ja kapi
taalremondiks, ühtlasi püüdes laien
dada laenufondi kasutamise võima
lusi, nii et laenaja ei peaks konk- 
retiseerima laenu võtmise eesmärki 
(praegu on selliste laenude andmi
ne piiratud NSVL Hoiupanga ees
kirjadega ainult individuaaielamu- 
ehituseks ja  kapitaalremondiks). 
Töötada välja laenude (osalise) 
kustutamise tingimused,

2. Radikaalsem variant.
2.1. Arvestades sotsialistlike jao- 

tuspõhimõtete ilmset läbikukkumist, 
asendada igasugused t o e t u s e d  
töövõimeüstefe Inimestele l a e n u 
d e g a ,  nähes ette tingimused lae
nu (osaliseks) kustutamiseks. See 
soodustab kindlasti h e a d  tööd, 
mis on ju meie tulevikuühiskonna 
jõukuse alus.

2.2. Realiseerida punkt 1.2,

3. Ootevarlant

Et SAF-i jagamine on algusest 
peale olnud «laskmata karu naha 
jagamine» (planeeritud kasum ei 
pruugi ju laekuda!), siis võiks teha 
sisse faasivahe: akumuleerida
1990. aasta  SAF ja jagad a  see alles
1991. aastal.  Siis saaks edaspidi 
alati jao tada  teadaolevat summat. 
Selleks tuleb leida väis, kuidas säi
li tada neid summasid SAF-ina.

SAF-i kasutamissuundade pla
neerimisel 1990. aastaks tuleb sil

mas pidada TU kasumi allika — 
lepinguliste tööde mahu edasise 
vähenemise võimalust ka 1991. aas 
tal.

TU aü konverentsil 22. märtsil 
tuleb lahendada ka kolmas prob
leem: kes peaks tegelema SAF-i 
konkreetse korraldamisega? SAF-i 
toimkonnal on ettepanek, et selle
ga tegeleks aü konverentsil valitud 
4—5 inimesest koosnev SAF-i nõu
kogu (analoogia järg i  teiste kasu
mist moodustatud fondidega).

SAF-i toimkond

Tartu Ülikooli sotsiaalse arengu fondi kasutamine 
1989. a. (tuh. rbl.)

Jrk.
nr. Kululiik Plaan Tegelik

1. Lastetoetusteks: 125 133
sh. 1.1. Kolmanda või enama lapse sünd 90 114

1.2. Nelja- ja enamalapselistele peredele 30 11
1.3. Lapsinvaliidide ja mittetöötavate 

invaliidide toetamine 3 6
1.4. Lasteaiakohtade kompenseerimine 2 2

2. Mittetöötavatele pensionäridele pensionilisa 25 13,6
3. Kooperatiivse ja individuaalelamuehituse toetu

seks 150 61
4. TÜ-s invaliidistunud töövõimetutele endistele 

töötajatele 2 3
5. TÜ klubile taidluskollektiivide sõitudeks 20 20
6. Rahvaspordile (ÜSK) 8 8
7. TÜ rahvarindeühendusele 15 15
8. Rektori fond 10 10,2
9. Riikliku elamispinna osamaksuks 48

10. 10% lepingute täitjatele 74,2 7,8
11, Protsendita pangalaenud, noore pere laenud 90,1 121
12. Puhkebaasi osamaks Põlva rajoonis 

(1988. a. plaan) _ 40
13. Muud kulud (ravi- ja matusekulud) — 11,6

Kokku 567,8 444,2

KALJU KUDU 60
(Algus 3. lk.) «On küll, aga kas ma jõuan nad

«Selts on kogu aeg olemas olnud, e^ u v” a’ e* е̂а,г> '
kuigi mitteformaalsena. Kui aeg Aitäh vastam ast ja  palju jõudu
sai küpseks, et luua organisatsioon, ning õnne edaspidiseks! 
tehti ka mulle ettepanek sellest osa
võtta.» Küsitlesid

6. Su nimi on teaduse vallas üle 
ilma tuntud. Sul on rida edukaid 
õpilasi. On Sul veel teaduslikke 
eesmärke?

MATTI LAAN

ja
HENN VOOLAID

TÕLKEVÕISTLUS

Ülikooli tõlkevõistlusel on täht* 
aega pikendatud 31. m ä r t s i n i  
Veel on aega viimistleda!

VENIA LEGENDI

Arstiteaduskonna psühhiaatria 
kateedri dotsendi kt. Vaino Vahin- 
gu venia legendi loeng teemal 
«Süüdimatusseisund» toimub 20- 
märtsil k.a. kl. 13 psühhiaatria ka
teedri auditooriumis (Raja tn. 31)<

GUSTAV ADOLFI

mälestusmärgi taastamise toetus- 
komitee ootab uusi liikmeid. Palu
me endast kirjalikult teada andu 
kuulutuse avaldamisele järgneva 
nädala jooksul TÜ peahoone või 
füüsikahoone valvelauda.

GA toetuskomitee esimees 
MADIS EENLO

HEI, TUDENG!

Tulemas on taas ülikooli kevad' 
päevad (18.—22. aprill). Kavas on 
kontserte, stiili- ja piduõhtuid tipp
bändidega, ball, laulukonkurss, Ы' 
dengilaat,  võistlustantsuturniir, va- 
baõhutantsulka, sportlikke show 'sw  
jms.

See ei tähenda, et SINU mõtted 
päevade korralduse kohta üleliigsed 
oleksid. Kui SUL on häid ideid ja 
soovid korraldajatele abiks olla, 
tule ТО klubisse (ruum 208) 20* 
või 27. märtsil kella 20-st.

Organiseerimistoimkond

«ARMASTUSE KULTUUR»

Loengutsiikli «Armastuse kul
tuur» IV loeng «Armastuseks ette- 
valmistumine» on esmaspäeval, 
19. märtsil kl. 19 Tähe 4, aud. 170

PILLIMÄNGIJAD!

Ülikooli klubi juures tegutsev 
blg-band  Harry Tarvo juhatuse! 
vajab hädasti kahte trompeti- ja 
ühte tromboonimängijat.  Proovid 
teisipäeviti ja  neljapäeviti kl 
17.30—20.

Palun astuffe sisse!

TÜ KLUBI 
VIDEOTEEGIS

Reedel, 16. märtsil kl. 21 disko- 
õhtu «Uued näod, vana muusika»- 

Kl. 21-—21.45 «Depeehe Mode* 
kontsert Californias 1988.

Laupäeval, 17. märtsil kl. 2! 
RIHO BAUMANNI «Diskoselklus 
90».

Pühapäeval, 18. märtsii kl. 20 
ans. «MILJOONASADE» Soomest

Jälgi reklaami!

NB!
ABITURIENTIDE LEHT

ilmub juba järgmisel reedel (lah' 
tiste uste päevad algavad ülejärg
misel esmaspäeval, 26. märtsil)- 
Müüki see number ei tule, soovi
jail tulla toimetusse.

Nii et Järgmisel reedel ilmuvad 
abiturientide leht (2-lk.) ja tavali
ne «UT» (ka 2-lk.).

Toimetaja VARJE SOOTAK

( “T  O L I K O O L I  A J A L E H T
*  Lehetalituse aadress 202400 Tartu, Ülikooli t, 18. TÜ, ruumid 240, 241, tel. 3 51 80. Tartu Trükikoja trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. 111, «UT» ilmub reedeti,

Tellim. nr. 851. Tiraaž 3000 eks.
«Universitas Tartuensis» — газета Тартуского Университета, 202400 Эст. ССР. Тарту, ТУ. Юликооли 18—241. Тел. 3 51 80.
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MEIE SUHE LOODUSEGA
põhineb austusel. Looduslike 
protsesside rikkumine on 
taunitav (MAAILMA LOO
DUSE HARTA).

Oo jaa, kui see vaid nii 
oleks! Otsinud, Õppinud ja 
õpetanud on kõike seda ka 
T a r t u  ü l i õ p i l a s t e  l o o 
dus  k a i t s e r i n g ,  kes on 
tugeva tudengiühendusena 
tegutsenud 32 aastat. Üks 
hää näide viimase aasta tööst 

Mõniste valla kaardista
mine.

Aastapäevauritusel oli jut
tu ka kokkupõrkest Tartu 
arstidega, põhjuseks Maarja
mõisa (mõisahoone) kohale 
ehitatav prekliinlliste kateed
rite hoone. Suurem kokku
põrge muinsus- ja loodus- 
hoidjatega on arvatavasti 
vältimatu, nagu oli see ka 
hotelli ja Struve t. 2 puhul.

Kuidas mitte kaitsta puud 
ja põõsast, vana maja? Kui
das mitte ehitada kogu Ees
tist Tartusse toodavatele hai
getele uut hoonet? Aga kui
das on ühel arhitektil eriline 
anne projekteerida juba teine 
kord säilitada võidava hoone 
Peale?

JAAK LEHIS

115 KIRJUTUSMASINAT
saatis Tartu Ülikoolile Hel
singi Ülikool. Ühel niisugu
sel, «Adlerll» (Hollandi too
de) trükitud lood saadab 
^ükikotta ka «UT» toimetus. 
Helsingi Ülikooli infoajakiri 
avaldas rektor prof. Jüri 
Kärneri tänukirja.

VAIKSELT
tekkis peahoonesse teade, 
milles kutsutakse Eesti Rah- 
va Muuseumi vaatama TÜ 
^ a h v a k u n s t i a n s a m b l i  
45, aastapäeva näitust. Me

tea, mis seal välja on pan
dud, ega sedagi, millal juu- 
t)eliüritus(ed), aga kutsume 
^eski t. 23 ikkagi näitust 
vaatama.

KAS KOOLID JÄÄVAD 
ÕPETAJATETA,

kui ülikool ei hakka enam lõ
petajaid kohale määrama? 
õpetajatest on niigi puudus. 
Sügisel võib 66 kooli jääda 
Hrtia bioloogi a-keemiaõpeta- 
jata. Praeguselt IV kursuselt 
avaldas soovi minna õpeta
jaks vaid 2.

Arstidel tuligi tänavu juba 
endale koht leida. 75% sai 
sellega hakkama.

Politoloogia
õpetamine
uuenevas

ühiskonnas
Muutused Tartu Ülikoolis ja 

meie ülikoolihariduse sisus haara
vad möödapääsmatult ka niisugu
seid üldisi humanitaardistsiplime 
nagu ühiskonnateadused. Senised 
nn. punased ained peavad asendu
ma uute õppeainetega, mis kõikjal 
maailmas on kõrghariduse lahuta
matuteks komponentideks. Lääne
maade kõigi arvestatava tasemega 
kõrgkoolide kohustuslike õppeaine
te loetelusse kuulub ühena poliiti
kateadus — politoloogia.

P olitoloogia eesmärgiks on 
anda teaduslikult süstema
tiseeritud pilt inimühiskon

nast, selle poliitilisest pealisehitu
sest, inimeste ja Inimrühmade po
liitilistest huvidest, tegevusest, lii
kumistest, parteidest. Teooriaküsf- 
muste käsitlus on lahutamatult seo
tud riikide, liikumiste, parteide aja
loo politoloogilise analüüsi ja 
praktiliste poliitikauuringutega.

Meie kiiresti muutuva poliitilise 
elu ja üha politiseeruva ühiskonna 
vajadused politoloogiliste teadmis
te järele on ilmselged. Näeme ini
meste üldist poliitilist piiratust, 
sallimatuse kasvu, stalinismiajastu- 
le iseloomulikke jooni uute liiku
miste ja parteide ülesehituses ja 
taotlustes. Üliõpilaste ja noorsoo 
hulgas on tüüpiline segadus polii
tiliste liikumiste taotluste erista
mises, poliitiline harimatus. Kõik 
see viitab omakorda politoloogia 
kui õppeaine kiire sisseseadmise 
vajalikkusele ülikoolis,

T artu Ülikoolis saab polito
loogia õpetamine toetuda 
eeskätt olemasolevale kaad

rile, nendele õppejõududele, kes 
suudavad ja tahavad end ümber 
kvalifitseerida. Uut ei saa luua tüh
jale kohale ja eimillestki. Ümber
kvalifitseerimise protsess algas ju
ba 1989/90. õppeaasta sügisest, mil 
ülikoolis likvideeriti nii teadusliku 
kommunismi kui ka NLKP ajaloo 
kateeder.

Käimas on tõsine töõ polito
loogia õppeprogrammi, abi
materjalide ja loengutekstl- 

de ettevalmistamisel. Aluseks on 
võetud Lääne-Saksa, USA, Soome 
jmt. maa õppeprogrammid, mida 
täiendatakse Eesti, NSV Liidu ja 
sotsialismimaade kogemuste ana
lüüsiga. Just see viimane on meie 
eriline osa, mille vastu tuntakse

tõsist huvi mujal maailmas, sest 
huvi sotsialismimaade poliitilise 
elu ja nn. sotsialismi lagunemise 
põhjuste vastu on suur. Traditsioo
niline sovjetoloogia ei suuda enam 
anda ammendavaid vastuseid.

Politoloogia õpetamine hakkab 
sotsialismi ajaloo kateedris välja
töötatud programmi põhiskeemi ko
haselt koosnema kolmest põhlblo- 
kist: teooria; politoloogiline ajaloo
käsitlus ja konkreetsed poliitilised 
uuringud.

Peatumata nende aineosade lä
hemal analüüsil märgin, et nende 
õpetamine on kavandatud teadus- 
konniti ja erialatl vaga erinevalt. 
Teoreetilisele põhikursusele lisandu
vad v a l i k k u r s u s e d  nii teoo
ria kui ajaloo probleemidest. Suurt 
tähelepanu tahetakse osutada 
konkreetsetele poliitilistele uuringu
tele, Praktikumid oleksid siin üld
hariduse kõrval tõhus lisa mitte 
üksnes juristide, pedagoogide, ma
jandusteadlaste, vaid ka arstide, 
bioloogide jt. erialasele ettevalm is
tusele. Erialase ettevalmistusega 
kooskõlastatud politoloogilised 
teadmised, ja praktilise uurimise 
kogemused võimaldavad üliõpilaste
le märksa laiema ja sügavama et
tevalmistuse erialaseks tööks ja 
eluks reaalses ühiskonnas.

Uus õppeaine eeldab ühtlasi val
davalt uut õppetöö korraldust. Põ
hi- ja valikloengutele ja seminari
dele lisanduvad põhi- ja valik- 
praktikumid, kohtumised parteide 
ja liikumiste juhtidega, stažeerimi- 
ne meil ja vahetuse korras välis
maal, töö kompuutri, video- ja he- 
lisalvestusseadmetega jms.

Kateeder peaks kõrgetasemeli
seks tööks saama paarile tehniliselt 
varustatud auditooriumile lisaks 
praktikumide ruumid, arvuti-video- 
tehnika, transpordivahendid.

Ü liõpilaste uus ettevalmistus 
eeldab murrangut ülikoolis 
levinud suhtumises ühiskon

nateadustesse. Tuleb mõista, et po
litoloogia ei ole varasemate n. ö. 
punaste ainete jätk, vaid kvalita
tiivselt uuel tasemel õppeaine. See 
uus tase tuleneb nii aine täiesti 
uuest sisust kui ka õpetamise maa
ilmatasemele orienteeritud vormist. 
Me püüame rakendada kõike seda, 
mis on mujal maailmas taganud 
edu ja mis üliõpilaste vaba huvi- 
tatuse kaudu tagab nende tõelise 
poliitilise harituse.

ENN BRAUN

T Ä N U
Rektor õnnitles ja tänas oma 

käskkirjas 50. sünnipäeva puhul 
laitmatu töö eest insener HEINO 
KALJUVEED.

60. sünnipäeva puhul pälvisid õn
nitluse ja tänu hea töö eest labori- 
juhataja meditsiinikandidaat HEL
GA LENZNER, dots. KARL KULL 
ja vabatahtliku tuletõrjesalga esi
mees VELLO KOITMETS.

70. sünnipäeval õnnitleti ja tä
nati laitmatu valveteenistuse eest 
ELSA PUNGASTET.

Rektor õnnitles 50. sünnipäeval 
saksa filoloogia kateedri välislek- 
torit prof. SUSANNE MÜLLERIT 
ning avaldas tänu saksa filoloogi
de eduka õpetamise eest.

Tänu pälvis ka dots. UNO LÕH
MUS linnanõukogu saadikuna teh
tud tõö eest alusetult represseeritu
te õiguste taastamisel.

Kardetud mees 
tudengeid 
koolitamas

Praegu viibib Tartu Ülikoolis 
raadio «Vaba Euroopa» Eesti osa
konna juhataja TOOMAS HEND
RIK ILVES, kes esineb loengutega  
ajakirjandustudengitele käesoleva 
kuu lõpuni.

Paljud väliseestlased naljalt oku
peeritud Eestisse ei soovi sõita. 
Millal tekkis mõte siiski tulla?

Idee Tartut külastada tekkis siis, 
kui kutsusin Marju Lauristini 
Münchenisse Baltimaade-teemaläsele 
teaduslikule konverentsile. Kritisee
risin seal meie vestlustes Eesti aja
kirjandust, mille peale Marju pak
kus välja võimaluse teha Eesti aja
kirjandusele kriitikat seal, kus Ees
ti ajakirjanikke koolitatakse. Nüüd 
olen Tartus ja püüan lisaks ajakir
jandustudengitele lugeda ka inglise 
filoloogidele. Viimaste keeleoskus 
on väga varieeruv.

Milline on lühidalt sõnastades 
Eesti ajakirjanduse üldpilt välis
eestlase pilgu läbi?

Kõige suurem probleem on va
hest see, et Eesti ajakirjandus ei 
käsitle korralikult maailmasündmu
si. Kui valgustab midagi, siis vaid 
asju, mis konkreetselt puudutavad 
Eestit ennast. Üldjoontes näitab 
praegune ajakirjanduspilt, et Eesti 
ei ole osake maailmast. Ta eksis
teerib eraldi. Tegelikult tuleks aga 
Eestit tunnetada maailma osana 
just kõigepealt ajakirjanduse kau
du, nii et rohkem uudiseid laiast 
maailmast aitaks siinsetele asjadele 
tublisti kaasa.

Mis puutub lugudesse, mida E es
ti lehtedes kirjutatakse, siis on nad 
liiga sageli paberile pandud dist
siplineerimatult. Artiklite autorid 
ei mõtle, mis on oluline, ja nii sa 
tub lehtedesse sõna otseses mõttes 
lausa mustandeid.

Eesti ajakirjanikud peavad roh
kem kirjutama tähtajaga, peavad 
õppima midagi mõistlikku kiiresti 
välja ütlema. See saab tulevikus 
määravaks.

Teie tee ajakirjanduse juurde?
Kõigepealt tuli mul läbi kirjan

duse Eesti juurde jõuda. Mul on 
teaduslik kraad eksperimentaal
psühholoogias, kuid tegelesin roh
kem kirjandusega. Pidasin ülikoo
lides loenguid, toimetasin ilukir
janduslikku ajakirja. Ühel hetkel 
hakkas Ameerika luule mind tüüta
ma, püüdsin rohkem lugeda eesti 
kirjanike teoseid. Minu silmade et
te kerkisid hoopis teistlaadsed prob
leemid. Huvitusin järjest rohkem 
ka eesti poliitilisest kirjandusest, 
sirvisin «Sirpi ja Vasarat». Kord 
lugesin kuulutust, et raadio «Vaba 
Euroopa» sovjetoloogia osakond 
vajab inimest, kes teeks eesti po
liitilistest situatsioonidest inglis
keelseid ülevaateid. Andsin aval
duse ja kolisin Münchenisse. 1988. 
aasta juunist töötan aga juba raa
dio juures Eesti osakonna juhata
jana.

Lõpetuseks mõne sõnaga sellest,, 
mis Eestis eriti silma hakkab?

Asjatud alaväärsuskompleksid
— «Me oleme vaesed nõukogude 
Inimesed!» Olen oma elus homo  
soveticus’i palju näinud, kuid väga  
harva eestlaste hulgas.

MARGUS SANGLEPP

Kui palju maksab 
keemiahoone?

«ÜLIKOOLI TULEVIKU»
PEAKOMISJONIS 

21. MÄRTSIL
Keemiahoone äraostmisest just 

juttu ei olnud, võimatu on aga 
selgeks saada, kui palju näiteks 
maksab ühe konkreetse maja hool
damine. Ja nii on vist iga allük
suse, iga teaduskonnaga. Seekord-, 
ne

ÜLIKOOLI EELARVE
arutelu ei viinud senist asjast aru
saamist kuigi palju edasi. Ei hak
kagi seepärast kirja panema, mida 
keegi väitis. Võib-olla iseendale 
asjade selginedes edaspidi. Uks on 
aga selge — me koik vist tahame 
täpselt teada saada oma kulusid- 
tulusid. Kui selles on täpne selgus, 
põhjendus, saab julgemini seada ja 
nõuda ka ülikooli kogu eelarvet.

Tahes-tahtmata kipub aga jääma 
mulje, et meie oma ülikooli õppe- 
jõud-teadlased on küll tunnustatud 
erialatundjad, kui d. . ,  jäävad jõue
tuks aima mater'\ praktiliste üles
annete ees. Me oleme enesele tead
vustanud oma hädad, ent kuidas

edasi minna? Teoorias pakume väl
ja häid ideid, mis on kõik õiged, 
aga jäävad katteta. Otsime, aitame 
neid, kes oma ettevalmistuse poo
lest ei ole pädevad sekkuma oma
enda allüksuse majandusprobleemi
desse. Või teeb äkid mõni allüksus 
järgmise sammu ja pakubki abi?

JÄRGMISED VÕIMALIKUD 
ARUTELUPROBLEEMI D:

{ valikainete kataloog, 
õpetajate ettevalmistus, 
sisekontroll ülikoolis, eeskir
jad,

ф  infosüsteemi väljatöötamine, 
ф  ruumide kasutamine, 
ф  kantseleide töökorraldus, 
ф  stipendiumid,
ф  üliõpilaste erialakeskne kont

roll.
JÄRGMISEL KOLMAPÄEVAL, 

28. MÄRTSIL kl. 8.30: 
ф  UUSEHITUSED  
ф  ÕPPEJÕUDUDE KOORMU

SED
#  AINEINSTITUUDID

VARJE SOOTAK
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Millal?
Paremat toodud skeem ei kutsu 

kedagi üles kopeerima Helsinki 
Ülikooli ega teiste Soome ülikooli
de üliõpilaskondade struktuure. Sa- 
muti ei soovi ma seda, et pimesi 
kiidetaks Eesti Vabariigi lõpuaas
tatel eksisteerinud üliõpilasedus- 
tust,  mis 1937. aasta 15. oktoobri 
otsusega muudeti kasulikuks küll 
organisatsioonidele, kuid mitte o r
ganiseerimatutele. Üliõpilaskonda 
esindasid seltsid ja  korporatsioonid 
oma esindajate kaudu, organiseeri
mata tudengitel esindus puudus. 
Nad allusid korraldustele, mida 
konventide esindus tegi.

Aga rääkigem kõigepealt t ä n a 
sest päevast.

Üliõpilasesinduse probleem teeb 
praegu peavalu nii Tartu Ülikooli 
üliõpilastele kui ka rektoraadile. 
Neli aasta t  tagasi välja  pakutud 
omavalitsuse ideed osutusid nuri- 
sünnitiseks, sest nad rajati h ingu
sele minevatele organisatsioonidele 
ja  struktuuridele. Nüüd on olukord 
sootuks teine. Ometi pole Tartu 
Ülikooli üliõpilaskond oma esindu
se loomiseks radikaalseid samme 
astunud, kuigi sellest on palju r ä ä 
gitud.

Näen mitmeid põhjuseid, miks 
olukord jus t  selline on, nagu ta t ä 
na meile paistab.

#  Esiteks: pole ikka' veel m id a 
gi kuulda ülikooli autonoomiast, 
mis viiks meie aima m ater 'i välja 
vaimuhaige vaese sugulase seisu
sest, kes oma asjadega ise toime 
ei tule.

^  Teiseks: üliõpilased, kes tõesti 
suudaksid midagi ära teha, on 
koondunud juba taasta tud ja  v as t
loodud organisatsioonidesse, mille 
tegevuse säili tamine on meie oludes 
juba omaette kunst ja  nõuab suurt 
energiat.

Ф Kolmandaks: osa organiseeri
mata üliõpilaskonnast on praegu 
veel liiga ükskõikne ja ei kujuta 
ette oma õigusi. Piisab täiesti sel
lest, kui dekaan määrab oma ä ra 
nägemise järg i enda ja üliõpilaste 
vahele vahendaja, kellest suurem 
osa teaduskonna üliõpilasi ei p ruu
gigi midagi teada, rääkimata veel 
mingist usaldusest.

^  Neljandaks: rektoraadist üli
õpilasteni jõudvad repliigid meie 
üliõpilaste võimetuse kohta ja mõ
ningate õppejõudude käitumine on 
tekitanud tudengite hulgas tugevat 
vastuseisu. Ilmselt tuleks esialgu 
rektoraadil suhelda üliõpilastega 
aktiivsemalt organisatsioonide ja 
teaduskondade esindajate kaudu, 
kuni luuakse üliõpilasesindus.

Põhjuseid on kindlasti veelgi.
Kuni pole loodud üüõpilasesin- 

dust, ei saa me rääkida Tartu Üli
koolis demokraatiast.  Euroopa üli
koolides 011 üliõpilaskond siiski 
võimas jõud, kellel on õigus ja  või
malused kõrgkoolide asjades o t
sustavalt kaasa rääkida nii m a jan 
duslikes kui õppe- ja  teadustööd 
puudutavates küsimustes. Üliõpi
laste kontrolli all on suures osas 
ülikoolide raha otstarbekas kasu ta 
mine. Ei tule kõne allagi, et ülikool 
näiteks maksaks kinni mingi aian 
duskooperatiivi võrktara.

KUTSUN KÖIK1 ÜLIÕPILAS
ORGANISATSIOONE JA ORGA- 
NISEERUMATA ÜLIÕPILASI 
ÜLES AVALDAMA MEELT, MÕT
TEID JA ARVAMUSI SELLE 
KOHTA, MILLINE PEAKS VÄL
JA NÄGEMA TARTU ÜLIKOOLI 
ÜLIÕPILASESINDUS!

(Ettepanekud võib esitada «Uni- 
versitas Tartuensise» toimetusse 
suuliselt või kirjalikult.)

MARGUS SANGLEPP

Helsinki Ülikooli 
Üliõpilaskond(HYY)

es in d u s  
60 liiget - 

valitakse üldistel valimistel 2 aas
taks

iutiatus ^••valitakseesindusest 
7-13 liiget laast
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Tlisahs moodustataKse vajaduse järgi 
erinevaid töörühmi

m i l l a l  Simm
TARTU ÜLIKOOLI 
Г LIÕPI LAS parlament ?

EPA-s
on EPA ÜLIÕPILASVOLIKOGU
olemas. See registreeriti veebruari
kuu EPA noukogus. Uliõpilasvoli- 
kokku kuulub lisaks iga eriala esin
dajale ka üliõpilasorganisatsioonide 
saadikuid.

TTü-s
tegutseb ÜLIÕPILASLIIT, mis
moodustati eelmise aasta aprillis 
Tehnikaülikooli lehes on ÜL- 
struktuur niisugune: suhted firma 
dega, välissuhted ja suhted teiste 
kõrgkoolidega, finantsküsimused 
majandus- ja  varustusprobleemid 
oma maja leidmine, õppetöö j г 
teadus, kultuur, sport, a/ü küsimus 
te kureerimine. ÜL-i esimees on 
Sulev Alajõe.

TPedl-s
paistab kolleegide ajalehe 
elujõus olevat a/ü ja ÜTÜ.

jargi

VENIA LEGENDI

Arstiteaduskonna üldktrurgia, 
anestesioloogia ja  reanimatoloogia 
kateedri dotsendi kt. Toomas Väli 
venia legendi loeng teemal «Mao- 
operatsioonijärgsed funktsionaal
sed häired» toimub reedel, 30. märt
sil kl. 10.30 A. Linkbergi nim. audi
tooriumis (Puusepa tn. 8).

Arstiteaduskonna otorinolarün- 
goloogia ja oftaimoloogia kateedri 
dotsendi kt. Aleksei Panovl venia 
legendi loeng teemal «Silmavigas- 
tused» toimub 4. aprillil kl. J2.l5 
otorinolarüngoloogia ja oftalmo
loogia kateedri auditooriumis (Hei
demanni tn. I) .

«FRATERNITAS 
LIVIENSIS*

Korp! «Fraternitas Liviensise» 
külalisõhtu toimub reedel, 23. märt
sil kl. 19 konvendi endises korte
ris Gustav Adolfi mäel Jakobi 68. 
Oodatud on meesüliõpüased.

Korp! «Fraternitas Liviensis#

OTSITAKSE TAGA

rohelist p o s t k a s t i  korporat
siooni «India» initsiaalidega. Pos
tiljoni töö hõlbustamiseks palume 
see tagas tada  kasti! märgitud aad
ressil.

SÕJAVÄEST TULNUD 
NOORMEHED,

kes käisid TÜ kutsekabinetis 16 PF 
testi tegemas, tu lge oma tulemus
tele järele.

TÜ KLUBI 
VIDEOTEEGIS

Reedel, 23. märtsil kl. 21 disko 
programm «Üks sort on lihtsalt 
selliseid . . . » ansamblist «MAD- 
NESS».

Laupäeval, 24. märtsil kl. 21 dis- 
koprogramm «Your favourite MU' 
sic». ■

Kl. 21—21.45 film lauljanna 
SANDRAST.

Pühapäeval, 25. märtsil kt. 2)
pühapäevadisko.

TÜ TEADUS
RAAMATUKOGUS

Teisipäeval, 27. märtsil kl. 1*>
räägib dots. KAIDO JAANSON 
teadusraamatukogu ruumis 202 
teemal «ALEKSANDER KES KÜ
LA, V. I. LENIN ja ROOTSI KU
NINGAS».

Kohviku fuajees saab vaadata 
linna peakunstniku MERIKE KAU
NISSAARE joonistusi ja akvarelle'

NB!
Esmaspäeval tuleb trükist ka 2' 

leheküljeline erinumber a b i t ti * 
r i e n t i d e I e, mis jääb õppeosa' 
konna käsutusse. Üksiknumbreid 
võib saada ka toimetusest.

Toimetaja VARJE SOOTAK
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Matemaatikateaduskond
^  Rakendusmatemaatikuks 
^  Matemaatikuks 
^  Õpetajaks

Sel aastal võetakse meie teadus
konda 75 matemaatikut, neist 20 
Vene õppekeelega rühma (õpetaia- 
jeks ja teoreetikuteks jagunemine 
jolniub õppimise aja l),  ning 30 ra- 
^fldusmatemaatikut.

Meie teaduskonnas saavad hästi 
hakkama inimesed, kes suudavad 
loogiliselt mõelda ja tahavad end 
‘apselt väljendada.

õpitakse tundma selliseid m ate
maatika harusid nagu matemaati* 
уДв loogika, matemaatiline ena- 
■uus, geomeetria, algebra, a rvu tus
meetodid, statistika jt. Vastavalt 
h a la l e  tutvutakse kas natuke või

paras jagu  ka arvutitega. Õpitakse 
keeli, poliitikat, tehakse sporti.

Meie teaduskonnas saavad kõik 
soovijad ühiselamukoha. Ühikas 
asub suurepärases paigas, paari 
sammu kaugusel õppehoonest, v a 
nast ja  uuest «Vanemuisest», r a a 
matukogust ja  kinost '  «Ekraan». 
Lähedal on veel saun, toidupoed, 
raudteejaam, apteek; samas majas 
sõbrad juristid, lähedal ajaloolased 
ja filoloogid.

P äras t  lõpetamist saavad meie 
tudengid kindlasti erialasele töõle, 
matemaatikute järele siiani veel 
nõudmist on.

Kui Sind, armas lugeja, veel mi
dagi huvitab, tule kohale ja vaata  
ise. Oleme heal meelel teejuhiks.

JUTA ANNUS, 
rakendusmatemaatika V k.

Ajalooteadus kond
® Ajaloolaseks 
^  õpetajaks 
Ä  Logopeediks 
^  Psühholoogiks 
^  Arhivaariks 
® Museoloogiks 
^  Etnograafiks 
^  Kunstiajaloolaseks 
® Arheoloogiks

.Se! aastal võetakse meil vastu 
Jmult ajaloo, eripedagoogika ja 
p?uhholoogia erialadele, Sotsioloo- 
passe ja psühholoogiasse on vas- 
Juvõtt üle aasta, näi et sotsioloogia- 
nuväiistej tuleb üks aasta  vahepeal 
tQötada,

AJALOO-OSAKONDA võtame 
®stu 5o statsionaarset ja  20 mlt- 
^tatsionaarset üliõpilast. Suurem 
Sa saab ajalooõpetaja kutse. Saab 
i^tsialiseeruda ka arheoloogia, et- 
,°graafla^ kunstiajaloo ja arhHvin» 
üse erialale, Ilmselt ei ole ka ju- 

et mitmete tänapäeva partei- 
e ja liikumiste juhtivad poliitikud 
n ajaloolased. Ajaloolased tõöta- 

l?V ka muuseumides, arhiivides, 
,rjastustes, muinsuskaitses,  juhi- 

arheoloogilisi kaevamisi ja  
jHloomälestiste kogumist.

Raske, aga meeldiv töökoorem 
ootab ajalooõpetuse radikaalsel 
uuendamisel eesti koolis. Koolides 
toimub parajasti põlvkondade v a 
hetus, sel suvel tulijad on üks osa 
neist, kes õpetavad meie lastele 
a ja lugu Eesti Vabariigi vaimus.

ERIPEDAGOOGIKASSE võta
me nii statsionaarsesse kui mitte
statsionaarsesse osakonda 25 üli
õpilast. Nüüd, kus on uuesti vää r 
tustatud humaansus, peab ühiskond 
senisest enam mõtlema puuetega 
lastele. On vaja suurt hingesoo
just.  Seni on seda kõige rohkem 
leidunud ilusatel tüdrukutel, kuid 
vajame ka ettevõtlikke mehi kogu 
süsteemi ümberkorraldamiseks. 
Rohkem lõpetajaid on viimasel 
ajal tööle suunatud logopeedidena.

PSÜHHOLOOGIA statsionaar
sesse osakonda võetakse jälle üle 
pika aja vastu 20 üliõpilast. Saab 
spetsialiseeruda kooli-, sotsiaal- ja 
tööpsühholoogiale. Psühholoogia 
on uues arenemisjärgus. Ta on ku
junenud sügavaks humanitaartea- 
duseks, mis on samal ajal ka eks
perimentaalne.

Teaduskonna õppeplaanide üm 
bertegemisel suureneb oluliselt 
keelte õppimine, et lugeda rohkem 
väliskirjandust ia olla valmis mi
nema vahetuse korras õppima Soo
me, Rootsi, Saksamaa Liitvabariiki 
või mujale.

Professor HELMUT PIIRIMÄE, 
ajalooteaduskonna dekaan

A iP E E fc iU M  TEKI&, N  
RAHVAJ> LA^£VAp ENNAST 
PETTA -JA VERee 1ДЧДАЦ. 
JM PEERIUM  LA6ÜNE8,,., 

HSALUSü ЛллВ.

SULLE,  A B I T U R I E N T
on see ajaleht oma valiku tegemiseks. Sind ootab uueneva Eesti uuenev TARTU ÜLIKOOL, kus saad  
õppida oma eriala ja valida ise teisi huvitavaid aineid, kus enam ei suunata lõpetajaid tööle, vaid 
tuleb endal töökoht otsida, kus praegu ei tule käia sõjalises õpetuses, kus enam ei tule kohustuslikku 
kehalist kasvatust, kus saad astuda mõne üliõpilaskorporatsiooni või -seltsi liikmeks, kus võid laulda 
ja tantsida ülikooli taidluskoliektiivis . . .  Võimalusi on palju. Tule ja vali!

Arstiteaduskond
#  Perearstiks
#  Lastearstiks
#  Sanitaararstiks
#  Hambaarstiks
#  Proviisoriks
#  Spordiarstiks

Mõtle veel järele! Mõõda seitse 
korda, võib-olla siiski ei lõikagil 
Mõtte, et esialgu tuleb Sul a rs ti
teaduskonnas õppida keemiat ja 
isegi füüsikat! Professor Tähepõld 
õpetab Sulle kaksteist ruutmeetrit 
värvilisi valemeid! Elu otsani ei 
pääse Sa milligrammidest, milli
liitritest ja  protsentidest. Ja  ladina 
keelt Dotsendid Ela ja Arne Lepp 
oskavad tervet inimest ladina kee
les peast ja  ootavad Sinult seda
sama. Nende kolleeg Kalev Ulp 
räägib, et tõelised poeedid on nee
rud, sest neis toimub uropoeesia 
ehk kuseloome. Professor Lenzner 
teeb küll lahke näo, aga eksamil

küsib ees- ja  Hignimepidi selliseid 
asju, mida palja silmaga ei näegi. 
Ja professor Truupõldl Temal on 
kõik maailma haigused purkidesse 
pistetud, mingit silti peal ei ole, 
eksamil nuusuta  ja  arva ära. Ole 
tuhande purgi. Ja  katsu Sa ars ti
teaduskonnas mõnest loengust puu
duda. Kohe vanemad ülikoolil P u u 
dujaid kontrollitakse iga loengu al
guses ja  lõpus n ing vahepeal loen
datakse kohalolijaid regulaarselt.  
Maha ei saa ka kirjutada muidu 
kui salaja. J a  siis on veel need 
korporatsioonid. «Sakala» või 
«Fraternitas Liviensis» haarab  Su 
kohe kaasvõitlejaks. Iga nädal mõ
ni koosolek, hullem kui komsomol, 
ausõna, isegi laulma peab seal. Nii 
et mõtle järele, rahvuslikus lumi- 
pesus eesti noormees või neid, kas 
siis M aarjamaal veel vähe. on koo
peratiive ja ühisfirmasid, kus saab 
kähku jalad alla, video riiulisse ja  
varsti ise Rootsi minemal

Aga pole ka suur õnnetus, kui Sa 
tänavu sisse astud, sest ars titea
duskonna professuur otsustas tun-

Kehakultuuriteaduskond
#  Sporditreeneriks 
G Kehalise kasvatuse 

õpetajaks 
#  Spordimetoodikuks
#  Ravikehakuituurl 

metoodikuks

1990. aastal võetakse kehakul
tuuriteaduskonda vastu 65 üliõpi
last statsionaarsesse osakonda ja
25 kaugõppeosakonda. Statsio
naarne osakond jaotub omakorda 
50-lilkmeliseks eesti ja 15-liikmeli- 
seks vene õppekeelega rühmaks. 
Kaugõppes toimub õppetõö ainult 
eesti keeles.

Õppetöö s tatsionaarselt kestab 
neli aastat, sellest kaks esimest 
baasõpetusena ning kaks järgm ist 
aastat vastavalt spetsialiseerumise

le sporditreeneri (spordimetoodiku) 
või kehalise kasvatuse õpetaja eri
alal süvaõpetusena. Ravikehakul- 
tuuri instruktori eriala om andatak
se individuaalprogrammi alusel. 
Kaugõppes on stuudiumi kestuseks 
viis aastat.

Sisseastumiseksameid (konkursi- 
eksameid) on tänavu kolm: bioloo
gia, kirjand ja  üldkehaline etteval
mistus. Nn. tasemeeksamiks on eri
alase tehnilise ettevalmistuse kont
roll, mille tulemusena märgitakse 
eksamilehele arvestatud (mittear
vestatud).  Vastuvõtu tingimused 
soosivad neid, kellel on oma lem
mikalal vähemalt II spordijärk.

Ootame teaduskonda õpihimulisi 
spordiga tegelevaid noori.

GENNADI JAGOMAGI, 
õppeprodekaan

duvalt tõsta vä l ja lan gev us t  Nii et 
sisseastumiseksameid on n e li s 
bioloogia, keemia, võõrkeel ja kir
jand. Medalistid pääsevad ühegaf 
kui saavad bioloogias 9 või 10 pal
li. Lõputunnistusel peab Sul olema 
kirjas füüsikahinne. Ja  Sul peab 
olema meie sotsialistl ikus liiduva
bariigis alaline sissekirjutus, ka 
siis, kui soovid ravi eriala õppida 
vene keeli.

Astud Sa ravi, pediaatria, sani
taarhügieeni või spordimeditsiini 
erialale, õpid kõigepealt ikkagi ra
viarstiks. Sina ravid, aga loodus, 
tervendab, nagu  ütleb vanasõna. 
Võid valida ka stomatoloogia või 
farmaatsia. Kui Sa tubli, taiplik ja 
usin oled ja Tartu tarkus Sul juba 
selge on, võid ehk vanematel kur
sustel Soome, Rootsi, Saksamaale 
ja vahest kaugemalegi sõita lisa 
õppima ja  san itaripalgana kõva va
luutat teenima.

Aga kui Sa kõnnid Toomemäel 
Vanasse Anatoomikumi oma esi
messe praktikumi, nii nagu  kõik 
Eesti arstide põlvkonnad enne 
Sind, siis tea, et hüvakätt jääb 
sünnitusmaja, kurakätt surnukuur 
ja  pliritusekelder. Ja sel väiksel 
maalapil seal vahepeal pead Sa 
leidma oma tee. Igal sammul saa 
dab Sind ausambapilguga doktor 
Faehlmann, esimene eesti soost 
arst.

TÕNU PEETSp 
ravi III k.



Bioloogia-geograafia
teaduskond

•  Bioloogiks 
9 Geograafiks 
9 Geoloogiks 
9  Õpetajaks

«Kui tahate Õppida ELUTERVE
TE VAADETEGA INTELLIGENT
SES SELTSKONNAS, siis tulge 
m eileb  ütlevad BIOLOOGIA-GEÖ- 
GRAAFlAteaduskonna üliõpilased. 
Veel peavad nad oma teaduskon
nale iseloomulikuks ühtset vaimu 
ja intensiivset seltsielu, rõhutavad, 
et puuduvad rahvustevahelised vas
tuolud, «See on parim võimalus 
õppida tunnetama looduse, inimese 
ja kultuuri ühtsust.»

Ometi on erialades suuri kõiku
misi. B i o l o o g i  aosakonna teo
reetilisse harusse on alati palju 
soovijaid olnud, seevastu pedagoo
gilisse harusse on tulnud vastu 
võtta  ka miinimumhinnetele eksa
mid sooritanud inimesi. See tekitab 
olulise tasemevahe, Seetõttu ongi 
eriti oodatud noored, kes soovivad 
päras t  ülikooli lõpetamist oma 
teadmisi klassi ees jagada.

Teoreetilises harus on spetsiali- 
seerumisvõimalused muidugi suu
remad: biokeemia, ökoloogia, bo
taanika, taimefüsioloogia, mikrobio
loogia, geneetika, tsütoloogia, mo
lekulaarbioloogia, zooloogia, hüd
robioloogia. Suuremad on ka eri
alade iseärasused. Mõnede alade 
õppimise vältimatuks eeltingimu
seks on tugev tervis, sest pidevalt 
tuleb ette pikki sõite välitöödele. 
Teiste puhul aga toimub põhiline 
töö laboratooriumides, eksperimen
teerides.

Bioloogid, kellest ei saa peda

googe, hakkavad tööle teadusasu
tustes, laborites, looduskaitse-, ka 
landus- ja  jahindusettevõtetes.

G e o g r a a f i  aosakonda pürgi
jad peavad olema valmis pedagoo
gitööks. Kõik lõpetajad saavad 
õpetajakutse ja umbes pooled asu 
vad koolidesse tööle. Ülejäänud 
leiavad töökohad projekteerimisasu- 
tustes, TA instituutides, keskkonna 
kaitse- ja  turismiasutustes, plaani 
ja  statistikaasutustes, põllumajan 
duses. Spetsialiseeruda saab bio 
geograafias, majandusgeograafia  ja 
füüsilise geograafia alale. Tihti tu 
leti viibioa pixematel välitöödel, õp 
pereisidei, ekspeditsioonidel. Siit k; 
samasugused nõuded kui bioloogi 
dele.

Sama käib ka g e o l o o g i a -  
osakonna üliõpilaste kohta. See osa 
kond on vaatam ata  fosforiidiskan 
daalile väga populaarne ja kon 
kurss suur. Eelkõige peetakse geo
loogiainseneri ametit sobivaks 
meestele, sest see on seotud kül
lalt raske füüsilise tööga ja pika
ajalise kodust eemalviibimisega. Lõ 
petanutest saavad kaardistus-,  hüd- 
ro- ja  ehitusgeoloogid, harvem ka 
petrograafid ja  paleontoloogid. 
Tööle suunatakse nad tootmiskoon- 
disse «Eesti Geoloogia», Geoloogia 
Instituuti, Ehituskomitee projektee
rimisinstituutidesse.

Sisseastumiseksamid sarnanevad 
möödunudaastastega. Vahe on sel
les, et nüüd on kõik kolm eksamit 
(ka kirjand) konkursieksamid, mi
da hinnatakse 10 palli süsteemis.

Bioloogia-geograafiateaduskonna
I kursusele võetakse õppima 70 tu
levast bioloogi, 35 geograafi ja 15 
geoloogi.

Majandusteaduskond
•  Raamatupidajaks 
9  Kaubatundjaks
•  Majandusküberneetikuks
•  Rahandusspetsialistiks
•  Kaubandusökonomistiks

Uuendused oti jõudnud ka ma
jandusteadusesse. Alates käesole
vast õppeaastast kulgeb õppimine 
kahe esimese aasta jooksul koos. 
Siin tahetakse panna alus m ajan
dusteaduse teoreetilisele baasile 
(majanduse üldteooria, majandus- 
ajalugu, kõrgem matemaatika, loo
gika, esteetika, keeled).

Spetsialiseerumine algab III kur
susel ning õpitakse 2 aastat. 
Pärast IV kursust saab enamik 
diplomi. Süvendatult jääb õppima 
'/■j— Va üliõpilastest. Need on kõige 
andekamad, töökamad ja visamad. 
Pärast aastat-poolteist peaks nende 
tööd kroonima bakalaureuse tiitel.

K u i  p a l j u  v a s t u  v õ e 
t a k s e ?

1) kaubandusertaladele 90 (neist 
Oks vene grupp);

2) rahandusse 30;
3) majandusküberneetikasse 20;
4) välismajandussuhetesse 25 (es

makordselt).

в  Mis eksamid tuleb selleks 
sooritada?

Kõikidel kirjalikult matemaatika 
ja  kirjand. Kolmel esimesena m ä r
gitud erialal geograafia ja  välis- 
maiandussuhetes võõrkeel.

9  Kes võivad astuda inajandus- 
teaduskonda?

Kõik õpihimulised ja enesekind
lad noored. Avaramad perspektiivid

on noormeestel, kuid ka tragid 
neiud löövad läbi. Edaspidi nõu
takse senisest rohkem ka iseseisvat 
mõtlemist. Majandusküberneetikas 
tuleb küllalt palju tegelda m ate
maatikaga.

Q  Kas õpiaja jooksul saab käia 
praktikal ka välismaal?

Saab ikka. Praegugi on üks meie 
endine üliõpilane Kieli ülikoolis
2 neidu oli möödunud aastal Ber
liinis, 2 lähevad sellel aastal Lune- 
burgi, mõned USA-sse, Soome jm. 
End täiendamas on ka õppejõude 
Praegu on meilt 3 õppejõudu Lää- 
ne-Saksamaal ja üks Soomes. Vii
mase aasta  jooksul käisid õppejõud 
lisaks märgitutele veel USA-s, 
Rootsis, Soomes, Poolas,

Ф  Kellel pole soovitav tulla õp
pima majandusteaduskonda?

Laiskadel. Kõigil neil, kes ei a r
masta pidevat tööd. Arvestage, et 
kõrgkool on muutumas õppimisasu- 
tuseks. See nõuab palju iseseisvat 
tööd.

4§ Kuhu suunatakse toole?
Ei suunatagi. Igaüks leiab enda

le ise töökoha. Parimad üliõpilased 
otsitakse üles tööandjate poolt. 
Soovitan tulla õppima tulevase töö
koha stipendiaadina. Sel juhul on 
stipendium suurem ja töökoht kin
del. Enamik meie lõpetajatest hak
kab tööle kaubandusorganisatsioo
nides (raamatupidajatena, ökono
mistidena, kaubatundjatena),  ra 
handusorganites ja  pankades, sta- 
tist ikavalitsustes, välismajandusega 
tegelevates organisatsioonides, ka 
paljudes ettevõtetes.

Professor VALNER KRINAL, 
majandusteaduskonna dekaan

Õigus
teaduskond

9  Kohtunikuks 
9  Prokuröriks 
Ф Uurijaks 
9  Notariks 
Ш Advokaadiks 
9 Juriskonsuldiks 
#  Haldusaparaadi juristiks

õigusteaduskonna lõpetanu saab 
juristi kvalifikatsiooni, mis annab 
talle võimaluse töötada üsna pai 
judes eluvaldkondades.

Juristi traditsioonilisteks tegevus
aladeks on olnud töötamine koh
tunikuna, advokaadina, prokuröri 
na, uurijana ja notarina. Meie maal 
on tarvis jälle tõsta suuremasse 
ausse kohtuniku töö ja suurendada 
advokaadi osatähtsust. Sellega on 
juba alustatud.

Täie eluõiguse on endale võit
nud majandusjurist.  Tema on Juris- 
konsuldina majandusorganisatsioo- 
ni õigusteenindaja, annab õigusabi 
nii organisatsiooni juhtkonnale kui 
ka teistele töötajatele ja  kaitseb 
nende huve. Jär jest rohkem v a ja 
takse v ä l i s m a j a n d u s s u h t -  
l u s e s  kompetentseid juriste. Esi
mesi samme nende ettevalmistami
seks on teaduskonnas astutud.

Juristideta ei saa  läbi ka ri igi
aparaat  — linna- ja  maakonnavalit
sused, ministeeriumid jne.

1990. aastal võetakse õigustea
duskonda vastu 60 üliõpilast stat
sionaarsesse ja 70 kaugõppeosa- 
konda. Viimases on ka 20-Hikmeli- 
ne vene õppekeelega rühm. Sellesse 
võetakse aga vastu vaid neid, kel
lel on algteadmised eesti keelest 
olemas. Statsionaarses osakonnas 
toimub õppetöö ainult eesti keeles.

Sissesaamiseks tuleb õiendada 
konkursieksamid eesti keelest ja 
kirjandusest (kirjand), NSVL a ja 
loost (suuline) ning võõrkeelest 
(suuline), samuti tasemeeksam ve
ne keelest (vene rühma pürgijatel 
eesti keelest).

Ootame väga niisugust uut täien
dust, kes peab lugu õiglusest.

Dotsent KALLE NIGOLA,
õigusteaduskonna õppeprodekaan

FUUsika-
keemia* 

teaduskond
9 Keemikuks 
9 Füüsikuks 
9 Õpetajaks

Uus Eesti vajab järjest vähem 
kitsale erialale orienteeritud spet
sialiste. Seda on arvestatud ka 
füüsika-keemiateaduskonna uute õp
pekavade koostamisel.

Selles teaduskonnas hakatakse 
andma kaheastmelist haridust: I 
astme lõpetamiseks kulub 4 aastat, 
II astme lõpeta j ail kulub veel 2 aas
tat. Pedagoogilistes osakondades 
astmeid ei ole, seal toimub õppe
töö 5 aastat.

Kolmel esimesel aastal toimub 
õppetöö kursuste süsteemis. Selle 
a jaga  võetakse läbi eriala üld
ained, kõrgem matemaatika ja hu
manitaarainete tsükkel.

Järgnevatel aastatel kuulavad 
üliõpilased omal valikul nn. valik
kursusi. Neist kuni 15% ei pruugi 
üldse olla seotud valitud erialaga, 
neid võib kuulata teistes teadus
kondades või kõrgkoolides.

II astme lõpetajad võivad taotle
da ka magistrikraadi.

Sisseastumistingimused on s a 
mad mis mullugi, s. t, medalistid, 
vabariikliku füüsika- või keemia
olümpiaadi 15 paremat, Matemaa 
tika-Füüsikakooli väga headega lõ
petanud ja  vabariikliku keemiavik- 
toriini 5 parema võistkonna liik
med saavad sisse erialase vestluse 
põhjal, Teistel tuleb teha 3 eksa
mit: füüsika või keemia, m atem aa
tika ja  eesti keel.

Kohtumiseni suvel!
Dotsent HENN VOOLAID, 
füüsika-keemiateaduskonna 

dekaan

Filoloogiateaduskond
•  Õpetajaks 
9 Keele, kirjandust või 

rahvaluule uurijaks 
9 Toimetajaks, korrektoriks 
9 Raamatukogutöötajaks 
9  Tõlgiks, giidiks 
9  Ajakirjanikuks

Millistel erialadel on võimalik 
omandada haridus TÜ filoloogia
teaduskonnas? Meil saab õppida 
eesti filoloogiat spetsialiseerumise
ga eesti keelele, soome-ugri keelte
le, eesti kirjandusele ja rahvaluule* 
le. Juba teist aasta t  toimub vas tu 
võtt praktilise eesti keele erialal, 
lõpetajatel on võimalus hakata õpe
tama eesti keelt võõrkeelena. Eesti 
keel on olulisim töövahend ka tu 
levastele žurnalistidele.

Võõrfllolooge võtame nagu igal 
aastal vastu inglise ja saksa keele 
erialale, kuid sel aastal on jär je
kordselt oodatud ka prantsuse kee
le huvilised.

Vene filoloogia erialad on vene 
keel ja  kir jandus ning vene keel 
rahvuskoolis. Viimasel valm istatak
se ette peaasjalikult vene keele 
õpetajaid eesti koolidele.

Mida ootame filoloogiateadus

konda asfcujailt? Laialdast silma
ringi, üldist kultuuri- ja  keelehuvi, 
suurt lugemust. Töökus ja visadus 
on kindlasti vajalikud kõikidel ti* 
Üoloogia erialadel, eriti aga võõf- 
filoloogidele; ei ole ju võõrkeelt 
võimalik omandada ilma järjekind
la tööta.

Lisanõuded on püstitatud žurn*' 
listlka erialast huvitatuile; neilt 
soovib vastuvõtukomisjon näha 
ajakirjanduses avaldatud kaas
töösid, eksamitele eelneb ka loo* 
mingullne konkurss.

Millistel töökohtadel võib leida 
meie teaduskonna lõpetanuid? Suur 
osa filoloogidest leiab rakendust 
koolides ema- või võõrkeele õpeta' 
jatena. Kuid tegevussfääre, mi,5 
ootavad noori filolooge, on teisigi' 
Saadud ettevalmistus võimaldab 
töötada ka kir jastustes ja  muuseii' 
mides, teadusasutustes ja raamatu
kogudes. Vastava ande korral o11 
võimalik leida tegevust tõlgina; 
eriti võõrfiloloogide vastu on vii; 
mastel aastatel näidanud üles huvi 
firmad, mis soovivad aktiviseerida 
oma välissidemeid. Zurnalistid leia
vad töökoha ajalehtede toimetustes, 
raadios või televisioonis.

Onne ja edu eksamitel, tulevased 
filoloogid!

Dotsent KARL LEPA, 
õppeprodekaan

Loe hoolega, 
tudengiks pürgija!

Kehtima jäävad mullu kasutusel 
olnud vastuvõtueeskirjad. Täienda
vat infot nii sisseastumiseksamitest 
kui ka vajalikest dokumentidest 
saate sisseastuja teatmikust.

Vastuvõtueksamitel kehtib kürn- 
nepalliline hindamissüsteem. Tase- 
me-eksameid, kus hinnanguks on 
arvestatud/mittearvestatud, kasu ta 
vad tänavu ainult filoloogia-, keha
kultuuri- ja õigusteaduskonnad. 
Keskkooli medaliga või keskeriõp- 
peasutuse kiitusega lõpetanud võe
takse vastu, kui nad teevad esime
se eksami 10 või 9 pallile,

Ka tänavu on soositavaiks eri
aladeks matemaatika, keemia ja 
füüsika. Medaliomanikud võetakse 
vastu ilma eksamiteta, vestluse põh
jal teaduskonna komisjonis. S am a
moodi vastuvõetuks võivad osutuda 
ka tugevad ainetundjad, kellel on 
kaasas aineõpetaja allkir jaga suu- 
namiskiri.

Vastuvõtmise järjekord: 1) eksa
miteta sisseastujad, 2) positiivsete 
eksamihinnete saamisel konkursiva- 
balt sisseastujad (noored sõjavete
ranid, orvud), 3) kõik ülejäänud 
üldise konkursi alusel,

Pallide võrdsuse korral eelista
takse: 1) sõjaväest viimase kolme 
aasta  jooksul reservi arvatuid; 2) 
erialavõimeid näidanuid (olümpiaa
did, ÖTÜ jne); 3) enam kui 2-aas- 
tase tööstaažiga sisseastujaid.

Dokumente hakkame vastu võt
ma 25. juunil, viimane tärmln on
13, juuli. Vastuvõtukomisjon töö
tab kella 9-st kella 16-ni. Vastu
võtueksamid kestavad 1G. juulis t 
kuni 31. juulini. Vastuvõetute nime
kirjad pannakse välja 5. augustiks. 
Nii sta tsionaarseks kui ka kaugõp- 
petudengiks pürgijad esitavad oma 
dokumendid ja sooritavad eksa
meid ühel ja  samal ajal.

Vastuvõtukomisjoni tööd kergen
date ja  hoiate kokku oma kallist 
aega, kui toote kaasa korralikult 
vormistatud dokumendid. Enne 
Tartusse sõitu vaadake dokumen
did hoolikalt üle,

Avaldus (1) täidetakse kohapeal, 
samuti ankeet elulooandmetega. 
Ankeeti tuleb märkida ka vanemate 
töökohad, ametid ja kuupalgad; 
need peaks enne täpselt järele uuri
ma.

Lõputunnistusel (2) peavad nii 
eesti- kui venekeelsed nimed täht- 
tähelt kokku langema passis oleva
tega; eesti- ja venekeelne pool ol
gu identsed. Tunnistusel peab ole
ma märgitud selle väljaandmiskoht.

Iseloomustusel (3) olgu Õpilastel

direktori ja  klassijuhataja allkiri 
n ing töölisnoorte! asutuse juhataja 
allkiri.

Ka iseioomustusel olev nifl1' 
peab täielikult ühtima passis ole' 
vaga. Kui iseloomustus on mitmel 
lehel, peab igal lehel olema direk
tori allkiri, kindlasti kuupäev, pit; 
sa t ja  iseloomustatava täielik nim*’ 
Hea, kui iseloomustus sisaldaks ka 
soovituse ülikooli astumiseks.

Arstltõendilgi (4) langegu nim* 
kokku passis olevaga; olgu pitsat, 
allkiri ja  tõendi lõpliku kinnitami' 
se kuupäev. Tõendilt ei tohi puu
duda ühegi nõutud eriarsti, näiteks 
psühhiaatri (kõige sagedasem vi
ga!) märge.

Kuus fotot (5) olgu pärit ühest 
ja  sam ast negatiivist, mõõtudega 
3 X 4  cm, ilma valge nurgata.

Töötanud noored peavad esitama 
väljavõtte tööraamatust (6), m ison 
kinnitatud töökohal. Kui väljavõtt 
on mitmeleheline, olgu kinnitatud 
iga leht: pitsat, allkiri ja  kindlast1 
kuupäev. Lisaks tuleb komisjonid 
esitada pass (7) ja  noormeestel sõ' 
javäekohustuse dokument (8 ); kut' 
sealuse tunnistus või sõjaväepilct-

Tehnikakooli lõpetanud peav^  
esitama ka keskkooli lõputunnfS'
tuse.

Kaugem rahvas peaks tulem8 
Tartusse võimalikult hommikul. P&' 
berite täitmine ja  läbivaatam i^ 
võtab omajagu aega. Ära tule” 
käia arstipunktis, kus ülikooli arS‘ 
heidab oma pilgu sisseastuja tõen; 
dile. Arstipunkt asub L eningrad1 
mnt esimese tornühiselamu II kor 
rusel (üle kaarsilla vasakut kätt, 
peahoonest umbes 10 minuti tee)' 
Samuti peab iga sisseastuja vestle' 
ma oma tulevase teaduskonna de
kaaniga. Dekaanid võtavad vastij 
ainult mõni tund päevas, enamast» 
lõuna paiku. Niisiis: mida vareni 
seda parem.

Vastuvõtukomisjon püüab oli3 
teile abiks vanasse auväärsesse 
aim a m ater’isse sisseastumisel. So0' 
yime teile head «põrumist» lõpU' 
eksamitel ja  tere tulemast kindlatt 
teadmiste, korralikult vormistatuj! 
dokumentide ja hea tujuga ülikool1 
vastuvõtukomisjonil

Edu soovides

vastuvõtukomisjoni
sekretariaat

Toimetaja VARJE SOOTAK

Shetalitu?e^adress 202400L Tartu, Ülikooli t. 18. TÜ, ruumid 240, 241, tel. 3 51 80. Tartu Trükikoja trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. IIL «UT* ilmub reedeti-
Telllm. nr. 985. Tiraaž 4000 eks.
«Universitas Tartuensis» — газета Тартуского Университета, 202400 Эст. ССР. Тарту, ТУ. Юлккооли 18—241. Тел. 3 51 80.
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Selle järele määrati (Liivimaa 
seisuste poolt — Toim.) kohe tei
sed s a a d i k u d ---------- need legaa-
did reisisid a. 1554 oculipäeval (3. 
paastupühal) Moskvasse, kus nad 
aina ülemääraseid nõudmisi kuul
sid. Sest moskoviit manitses neid 
ja nõudis neilt oma kantsleri ja 
nõunikkude läbi võimatut ja ra s 
ket maksu igimuistsetest aastatest 
peale, millele siis legaadid v as ta 
sid ja  pärisid, mis põhjusel suur
vürst lüvimaalastelt seda maksu 
nõudvat, kuna tema iialgi ei ole
vat olnud li ivimaalaste isandaks ja 
liivimaalased ka mitte kunagi te
ma maksualused.

Moskoviidi kantsler ja nõunikud 
jäid ikkagi nõudmise juure ja se
letasid, et Tartu piiskopkond juba 
muiste, olevat alati tribuuti tasu 
nud, mida piiskopi saadikud täies
ti eitasid, teada andes, et ei või
davat tõendada, et Tartu piiskop- 
kondlased eales olevat olnud suur
vürsti maksu alused, seepärast ä r 
gu suurvürst nõudku midagi uut 
ja eb a tava l is t— -—

Selle peale kostsid moskoviidi 
mehed jälle: «Suurvürst tahab tr i
buuti ja  ta  ei mõtlegi sellest t a g a 
neda karvavõrdki.» Saadikud 
omalt poolt nõudsid jälle agaralt,  
et tõendatagu allkirjade ja pitsee
ritud dokumentidega, et Tartu 
piiskopkondlased olevat suurvürsti
le maksu võlgu raha või teiste as 
jade n ä o l . -----------P äras t  pikka
vaidlemist tehti viieteistkümneks 
aastaks rahu selle otsusega, et kõik 
tüliasjad Venemaa ja Liivimaa v a 
hel ühes tribuudiga olgu õiendatud 
kolme aasta jooksul.

B. RUSSOW, 
Liivimaa kroonika, 

Stockholm 1967, lk. 96 Jj.

Nekrudi- 
wõtmisest
Sel 1, Septem bril on K e i s r i  

И e r  г а polest käsk välja tu lnud, 
et tullewa Näri kuus jälle uus nek- 
rudi w õtm inne tulleb. W i i s  m eest 
w õetakse t u h  h a  n d  e pealt, ja  
peab w a s t o w ö t  m i n  n e  15. Ja- 
nuaril hakkam a ja  15. Webruaril 
lõpma. N ekrutide w а n a d и s on
21 ja 30 aasta wahhel, se on: no- 
remaid kui 21- ja w annem aid kui 
30-aastasid mehhi ei wdeta m itte  
wasto; olgo siis, et rnõnni rumma- 
lusses ennast püüdnud pelgo hoida, 
kedda wõetakse, kui ta  31 aastat 
wanna on, weel wasto. N ekrutide 
p i k k u s  peab keigewähhem ast 2 
arssini 3 w ersokki olema. Wasto- 
w ötm iste jures ei wida mehhi m it
te ennam, nago enne, a l l  a s t i, 
waid s ä r g i v ä e l  kom m issionl 
ette.

M eil on, tänno Jummalale, peale 
6 aastat puhkam isse aega olnud. 
A ndko Jummal, et sesinnane 
k e i s e r l i k  käsk ka Eestimehhi 
iggal pool kui m e  h h i leiaks, kes 
m itte nago naesed ulludes, waid  
kui m e h h e d  Jutnmala nim m el ja 
römoga omma kalli K e i s r i  kut- 
sum isse peale wäljaastussid. A us 
mees se, kedda vastowõetakse.

Mugelmann 
teeb suurt 
poliitikat

Härra Mugelmann üldse ei salli 
noori — mis nemad teevadl Mu- 
gelmanni ideaal on muuta ri igi
kogu mingiks vanadekoduks, kus 
peaks istuma kinnisilmi ja kivistu
nud südamega. Ta pole kaotanud 
lootust parematele aegadele: küll, 
küll tärkab Eestiski oma Musso- 
lini ja küll see juba mõistab lõpu 
teha poliitilistele edvistamistele ja 
janditamistele . Kõigile, kes milgi 
kombel on tema vastased, soovitab 
ta ainult malka.

Kord küsis temalt keegi, kas ta 
ei sooviks Eestile kuningat? M u
gelmann mõtles pisut, koputas 
sõrmega vastu lauaserva ja vastas:

«Ega kuningaski poleks ülearu
ne. Aga muidugi mitte niisugunq 
kuningas, kellel pole mingit võimu 
ega väge. Kuningal peab olema 
raudne võim, raudne rusikas, ainult 
siis on temast riigile kasu. Nukku
sid ja iluasju pole meil vaja.»

«Mis teeksite te kõige enne,» kü
sis naaber uuesti, «kui näiteks teid 
valitakse Eesti kuningaks?»

«Nooh,» noogutas Mugelmann 
saladuslikult pead, «küllap mina 
juba teaksin, mis teha.»

«Vist küll kaotaksite üüriseadu- 
se juba esimesel päeval?»

«Tingimata. Ja veel muudki 
teeksin.»

«Kas parlamendi saadaksite laia
li või jätaksite alles?»

«Hmh, p a r lam en t . . . »  urises M u
gelmann pahaselt nagu Kiplingi 
kass, kes armastas kõndida üksipäi
ni. «No niisugusel kujul, nagu see 
on kestnud seni, ci jä taks ma se
da — mitte iialgi!»

laan Kägu hakkab 
ministriks

Ega ma tiand siia maani et 
eesti vabariigis änam  põlegi va lit
sust et olla elud täis kõigil saand  
ja läind ää et tehke keda tahate ja  
nüüd pidada otsitam a uusi m in ist
reid kes kui kokku tulevad teevad 
uue valitsuse ja  asi jälle  nudi ja  
põle äda kedagi.

Kus ma läksin ükspäe toom  pia- 
le et rääkida nigu tiada m ul va
rastati rahakott ää ku i päikese 
varjutust vaatasin ja tahtsin  m i
nistriga kokku saada et m is kur
ja vaimu kord see vaba riigis nii 
sugune on et initne ise ei tiagl ja  
korraga raha ko tt läind kõige tol- 
lari rahadega tükkis ja et kas va
litsus kavatseb uue raha koti anda  
kus tollari rahad sees või niisuke- 
se käsu teha kellega edaspidi päi
kese varjutused keelatakse oopis ää 
või mis ja küsin sialt kupernäri 
maja eest kus politsei seisab et 
kas valitsus on praegu am etis et 
kell põle veel kolm  ja riigi am etni
kud peavad kella kolm eni töös ole
ma n igu mul on üks tu ttav  m inis
teerium i ukse oidja ja see ka enne 
kella kolm e lahti ja et vat tahan 
rääkida et raha ko tti põle änam.

Kus politseinik oli ladna mees 
ja rääkis kõik ära pikalt ja laialt 
et valitsust põlegi änam et läind 
riigi kogus kiskum a ja ühed ütelnd  
et me nisukesi valitsust ei taha et 
m õnel ei pidada kooli aridust ole
m agi või nii ja  et nüüd tehakse  
nisuke valitsus kus kõik on koolis 
käind ja tunnevad äste numbreid 
ja  oskavad suuri ja väikseid tähti 
lugeda. Ja rääkis veel keda ma en
ne ei tiandnki et meil pidada ole
ma m itu ära konda ja igal ära kon
nal pidada olema oma uvid nii et 
rahva kasude kaitsm isest põlla 
ju ttu g i ja lõi lõpuks käega et mis 
see minu asi on ja akkas jälle au 
andm a suurtele ärradele kis ku 
pernäri maja uksest sisse ja välja  
käisid.

Ja tulin  koju tagasi ja akkasin  
mõtlema, et olen kõik am etid läbi 
teind ja ädasse põle veel kuskil

jäänud nigu raudtee peal rem on
tis olnd kraavi kaevand leivategija  
juures õpi poisiks olnd ise oma 
käe pial v iksi teind kaltsu korjand  
tööd teind et võiks korra proovida  
ka kuda see m inistri am et on et 
ta räbalam ikke põle kui то siia- 
m aansed ametid.

Ja tu li meelde kuda то tuttav- 
m inisteerium i ukse oidja üks ko rd 1 
m ulle täi turul rääkis kui ka s ia lt ' 
ühte nisukest kruvi tahtsin o sta • 
m is pias käib sest inimesed olid  
rääkind et jaan kägul olla üks 
kruvi peast puudu ja ma kohe pa 
davai ostma et ega nisukest a sja : 
ka põle et inimene ja korraga mõni 
kruvi puudu ja sain sial m inistee
riumi ukse oidjaga kokku vat kus 
oli tark mees m isukest ma enne 
põle näind ja rääkis et m inistritel 
põle kedagi teha et m agavad otnt- 
ku kella küm neni ja siis sõidavad  
autuga ukse eite ja  liiguvad  natu
ke aega sial ja viskavad m õne pa- 
berile vapi alla ja  piale seda tähe- 
vad valitsuse koosolekule kus rä ä \  
givad  ka natuke aega ja  kui änam  
m uud kedagi põle teha siis räägi 
vad teine teisele anek toota m is on. 
nisukesed naljakad ju tud  mis a ja 
vad inimese naerma. Ja et see pi
dada kõik see m inistri töõ olema  
kelle eest saavad viisküm m end tu - > 
hat kuus ja  ma küsisin  et kas e e s t i ' 
rahas või ja  m inisteerium i ukse  
oidja ütles et eesti rahas neh.

Kuram  kus ma pidin see kord  
pikali kukkum a et viisküm m end  
tuhat eesti raha et küll see võib 
üks raha unik olla et ma põle oma 
elus nii palju raha korraga näind- 
ki ja  nüüd mul tu li see kõik meel
de kui kodus seda järele m õtlesin  
mis politseinik oli rääkind ja o tsus
tasin panna kuulutuse lehte et kui 
m inistert vaja on siis tulge eaks 
tarabella tänavale kus то elu kor
ter on ja  küsige jaan kägu siis rää
gim e edasi. Ega ma nii palju pal
ka ei tahakski ea kui üks küm m e  
tuhatki kuus saab m ul naisi lapsi

(Järg  4. lk.)

«Esimene asi — nolgid välja: 
asemele uued, kes maailmas juba 
on elanud ja olnud.»

«Tähendab, te ise nimetaksite 
rahvasaadikuid?»

«Nojah, kas või n im etaks in . . ,  
ükskõik.»

«Pai härra, aga need ju siis po
lekski r a h v a s a a d i k u d . »

«Ükskõik, kes nad oleksid iga
tahes aru peaks neil peas olema.»

«Popside asi oleks siis vist küll 
päris pops? Töö- ja kunstirahvas 
vist küll tõmbaks püksirihma poole 
võrra koomale?»

«Igatahes. Oleks ammugi aeg. 
Tehku ausal viisil tööd, küll siis 
leiba saab. Kas praegusel ajal veel 
mõnda õiget töölist leidub! Ja  
kunst ja  nõndanimetatud kir jan
dus? Kellele on tarvis teie lenda
vaid sigu ja rohelisi sisalikke? Ja  
mis keel see on, mis te kirjutate? 
See on justkui hiina keel.»

«Kas olete palju lugenud meie 
kirjandust?»

«Pole lugenud ega loegi niisu-. 
gust prahti.»

«Perno Postimees» OSKAR LUTS Kes need mehed võiksid olla (mis ajast) ja mida on neil öelda?
nr. 28, 1862. «Följetonid» Nupukamalle arvajaile tasuta «UT» aastakäik ja mõni vene rubla.
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«ÜLIKOOLI TULEVIKU» 
PEAKOMISJONIS  

4. APRILLIL kl. 8.30:

#  VALIKAINETE KATALOOG

•  ÕPETAJATE ETTEVALMIS 
TAMISE KONTSEPTSIOON,

m  AINEINSTITUUDID.

VÄITEKIRI ÜLIKOOLI 
AJALOOST

21. märtsil kaitses Üleliidulises 
Juriidilises Kaugõppeinstituudis 
kandidaadiväitekirja riigi ja õiguse 
ajalookateedri vanemõpetaja PEE 
TER JÄRVELAID.

Töö hõlmab ajavahemikku 1632— 
3889 ning käsitleb õigusteaduslike 
distsipliinide õpetamist TÜ õigus
teaduskonnas. Juhendas dots 
A. Kiris, oponeerisid prof. V . Zor 
kin ja dots. O, Omeltšenko Mosk 
vast. Erialanõukogu otsus kandi
daadikraadi omistamise kohta Pee
ter Järvelaiule oli üksmeelne,

JA A K  R A B A

UUS  
ÜLIÖPILASAJALEHT

Tartus ilmus uus venekeelne aja 
leht 8-leheküljeline «Alma Mater» 
nr. 1. Väljaandjana on kir jas Rein 
Kilk, to imetajana Dmitri Kuzovkin 
aadressil Küütri 2—5.

Tegijad viitavad oma eelkäijaile 
«TRÜ» kunagistele venekeelsetele 
lehekülgedele ja hilisemale vene
keelsele lisalehele. Lugeda on esi
meses numbris palju ja lehte ehk 
leiab veel: tiraaž on 15 000,

MIDA VARJAD, 
KÕRVEMAA?

Kahel eelnenud aastal on Viru
maa Klubi tundnud muret, kuidas 
elab ja kuhu läheb Virumaa, ning 
västuseid neile küsimustele otsinud 
köos paljude mõttekaaslastega 
ja lgra taste l Virumaa teid sõites.

Meid ümbritsev keskkond annab 
aga põhjust üha suuremaks m u
reks, tekitab üha uusi küsimusi. 
Nii on järjekordse küsimuse teki
tanud ulatuslik maa-ala Põhja- 
Kõrvemaal, mille lõunapiiriks ting
likult Aegviidu—Tapa vaheline 
raudtee, põhjapiiriks Tallinn—Le
ningradi maantee. Me teame, et 
see territoorium hõlmab 36 tuhat 
hektarit. Eestimaa ühe ürgseima 
loodusega ala Kõrvemaa metsi ja 
rabasid. Kuid me teame ka seda, 
et need vähesed teed, mis sellele 
alale viivad, on tõkestatud keelu- 
märkide ja tõkkepuudega ning et 
tihti kostab sealtpoolt paugutamist 
ja  plahvatusi. P ara tam atu lt  kerkib 
huultele küsimus: «Mida varjad, 
Kõrvemaa?». Kui ka teil sama kü
simus kerkib, siis sõidame koos 
ja lgratastel vastust otsima.

Tänavune jalgrattaretk algab
17. mail Tapal ja lõpeb 20. mail 
Aegviidus. Registreerimine kuni 
31. märtsini kirjalikult aadressil:

202128 Rakvere rajoon, Viitna,

Virumaa Klubi.

Osamaks (20 rubla, õpilastel ja 
tudengitel 10 rubla) saata  samal 
aadressil hiljemalt 15. aprilliks. 
Pangaülekandega tasumine Lahe
maa Rahvuspargi arvele a/a nr. 
141447 NSVL Agropanga Rakvere 
osakonnas. Kõigile registreerunuile 
saadame aprillikuu jooksul infolehe 
retke kohta. Täiendav info Tallinna 
tel. 527 784.

PEEP VEEDLA

Kes ei tahaks suuremat palka?!
Alates 1. jaanuarist 1990 tuleb tõsta abi-õppe- ja majandusperso

nali palku vastavalt ENSV Haridusministeeriumi käskkirjale 26. 02. 90 
nr. 54 (jõudis meile alles 19. 03. 1990). Et palkade tõstmiseks eral
datakse esialgu ainult palkade minimaalmäärade järgi, siis tuleb prae
gu esitada Teie allüksuse töötajate uued palgad kahes lõikes:

1) lähtuvalt minimaalmääradest;
2) lähtudes keskmistest palgamääradest.
Kui allüksuse sees on võimalik leida lisavahendeid (koondada mõni 

vakantne koht või saa ta  pensionile selle ärateeninud töötaja või va
bastada töölt mittevajalik ja  halvasti töötav isik), siis selle arvelt 
võib maksta  üle miinimummäära palka. Arvestama peab sellega, et 
uus palk ei oleks madalam, kui seni saadud töötasu koos palgalisan- 
dite ja  lisatasudega. Kui meile antakse edaspidi palgafondi juurde, 
siis tõstame töötasu palgavahemike keskmistest määradest lähtudes 
(pluss enda leitud lisavahendid). Kui mõnele töötajale tahetakse palka 
maksta üle keskmise määra, siis tuleb teisel töötajal (või töötajatel) 
sama summa võrra vähendada keskmist palgamäära.

N ä i d e :

Praegune
ameti
koht

Praegune
palk

Uus Uus palk
Nimi Haridus ameti

koht
min.
järgi

keskm.
järgi

1. A. Okas kõrgem van.-la-
borant

120.— van.-la
borant

180.— 270,—

2. L. Puu kesk-eri laborant 100.— labo
ran t

140.— 225,—

3. V. Põõsas üld. laborant 90.— masina-
kirjut.

120.— 1 8 5 . -

4. R. Leht üld. prepar. 80.— asjaaj. 120.— 175.—

390.— 560.— 855.—

Enam  levinud ametinimetuste uued palgavahemikud on järgmised: 
Peaspetsialistid: (pearaamatupidaja, peainsener, peaenergeetik, pea

mehaanik, peavarahoidja, pearaamatukoguhoidja, peabibliograaf, osa
konna-, filiaali-, töökoja-, labori-, menetluspraktika juhataja ,  masina-

ülem, teaduslik sekretär) — kõrgharidusega 220—400 rbl. (kesskm. 
310.—).

Spetsialistid, sealhulgas juhtiv- ja  vanemspetsialistid (metoodik 
kontsertmeister-klaverisaatja, ekskursioonijuht, õppemeister, tööinst
ruktor, režissöör, juriskonsult , ökonomist, insener, raamatupidaja, kau
batundja, inspektor, laborant, tehnik, agronoom, raamatukoguhoidja, 
bibliograaf, kunstnik, toimetaja, kunstnik-restauraator, teadur, tõlk, 
sektorijuhataja, matemaatik-programmeerija, vahetuse ülem)

— kõrgharidusega 180—350 (keskm. 265.—)
— keskeriharidusega 140—300 (keskm. 220.—)
Teenistujad (kesklao-, arhiivi-, majandus-, lao-, kantselei-, m asina

kirjabüroo juhataja; asjaajaja, arvestaja, arveametnik, tabelipidaja, 
arhivaar,  varustusagent, masinakirjutaja, paljundaja, kopeerija, steno
grafist, juhi abi, sekretär, sekretär-masinakirjutaja, õppeosakonna sek
retär, dispetšer, pasportist,  komandant, kassapidaja , adm inistraator, 
muuseumi järelevaataja, erihariduseta laborant,  tehnik, raam atupidaja, 
ökonomist, kaubatundja, inspektor jt.) 120—250 (keskm. 185.—).

Kuupalgalised tö ö lised  (aednik, arvutioperaator, autojuht,  ekspedii
tor, elektrik, rotaatoritöötaja, keskküttekütja, kinomehaanik, kopeeri- 
mis- ja  paljundusmasinate operaator,  komplekteerija, laadija, laohoidja, 
madrus, mehaanik, meister, remonditööline, remontija, spordirajatiste; 
remontija, valguskopeerija, klaasipuhuja, tööline, raadiomehaanik, te
lefonist, filmimonteerija, kõrge kvalifikatsiooniga tö ö lin e , transpordi- 
tööline, laotööline, köitja, lukksepp-santehnik, elektrik-automaatik, 
lukksepp, puusepp, ventilatsioonilukksepp, santehnik, kompressorimasi- 
nist liftimehaanik) 120—250 (keskm. 185.—).

Abipersonal (koristaja, ahjukütja, majahoidja, uksehoidja, riide
hoidja, käskjalg, liftöõr, valvur, abitööline, veekeetja, pesupesija jt.) 
100—150 (keskm. 125.—).

Koos uute palkade kehtestamisega tuleb viia ametikohad ja töö- 
funktsioonid kooskõlla. Paljud masinakirjutajad, asjaajajad, a rvesta
jad, tabelipidajad, varustaiad, sekretärid, sekretär-masinakiriutajad, 
dispetšerid, töölised on meil vormistatud tö ö le  inseneridena, laboranti
dena, tehnikutena, preparaatoritena, meistritena jne. Niisuguste ameti
kohtade ümbernimetamised teeme koos palgatõstmise ettepanekutega '. 
Vaneminsenerina, insenerina, agronoomina, programmeerijana jne. 
saab üldiselt töötada vaid vastava eriharidusega spetsialist.

Ettepanekud palga tõstmiseks palun esitada ülikooli plaani-HnantS' 
osakonnale alates 1. aprillist. Lisainfo telefonil 3 52 21 O. Andla.

OLEG ANDLA

Raamatukogus riidehoidjat ei ole
Ф  Muljeid ühelt teaduskomandeeringult

Allakirjutanul oli võimalus olla  
teadustööl 21. jaanuarist 17. märt
sini USA-s Browni ülikoolis (Pro- 
vidence Rhode Islandi osariigis). 
Allpool tahaksin jagada  lugejatele 
mõningaid muljeid sellest koman
deeringust.

Rhode Island on USA kõige 
väiksem osariik pindalaga ainult 
3200 km2! Selle pealinn on Provi- 
dence (umbes 200 000 elanikku). 
Providence koosneb valdavas osas 
väga ilusatest koloniaalstiilis ehi
tatud kahe- või kolmekorruselistest 
majadest, iga maja on omaette 
kunstiteos. Providence’i keskosas 
asub Browni ülikooli linnak.

BROWNI ÜLIKOOL (asut. 
1764) kuulub USA viie parima 
kõrgkooli hulka. Üliõpilasi on um
bes 6500 (65 eri ri igist!), professo
reid 700 ümber. Ülikoolil on hästi 
väljaehitatud hoonetekompleks 
(nende hulgas üle 600 uurimis- 
laboratooriumi).  Ülikooli aas ta 
eelarve on üle 70 miljoni dollari.

Õppimine Browni ülikoolis on 
väga kallis — ainuüksi õppemaks 
on 12500 dollarit aastas, lisaks sel
lele tuleb tasuda ühiselamu eest 
umbes 2500 dollarit, toitlustamise 
eest ülikooli sööklas 1270— 1700 
dollarit. Tasulised on ka praktiku
mid ja eksamid. Sellele vaatamata 
on tung Browni ülikooli suur ja  
sisse saab vaid osa soovijatest. 
Kuna USA rahvastikus on 12% 
neegreid, siis püütakse tagada, et 
enam-vähem niisamasugune oleks 
ka üliõpilaste koosseis.

Kuna keskmine palk USA-s on 
alla 40 000 dollari aastas, siis esi
algu tundub, et Browni pääsevad 
vaid väga jõukate inimeste lapsed. 
See polevat siiski päris nii — vae
sematele üliõpilastele antakse toe
tust umbes 6 miljoni dollari eest 
aastas, samuti on võimalik võtta 
õppimiseks laenu alates kolman
dast õppeaastast, edukamad üliõpi
lased saavad asuda palgalisele 
tööle ülikooli laboratooriumides. 
Sellele vaatam ata  on ülikooli as tu 
mine väga  tõsine samm ja selleks 
hakkavad varakult raha koguma

nii tulevase üliõpilase vanemad kui 
ka vanavanemad. Kuna õppimine 
on kallis, siis püütakse maksimaal
selt saada teadmisi. Oluliseks ei 
peeta üliõpilaste hulgas mitte ek
sami sooritamist, vaid põhjalike 
teadmiste omandamist.  Sellest t in 
gituna ei esine mahakirjutamist 
kodustes töödes ega spikerdamist 
eksamitel.

Kõige sügavamad muljed on 
mulle jäänud sealsetest raamatu
kogudest. Browni ülikoolil on üld
se kuus raamatukogu umbes 3 mil
joni köitega. Mina töötasin tea
duste raamatukogus (Sciences Lib- 
rary),  mis asub 14-korruselises 
hoones. Esimene üllatus — puudub 
riidehoid (see puudub ka paljudes 
muuseumides, restoranides jm, — 
ameeriklased väidavad, et nad po
levat nii rikkad, et ülal pidada 
riidehoidjaid).

Niisiis, sisened lugemissaalidesse 
üleriietes ja kõigi oma pampudega. 
Elektronarvuti displeilt otsid välja 
tarviliku teose numbri ja siis sõi
dad liftiga vastavale korrusele. O t
sid ise riiulilt välja vajaliku teose

ja; viid selle laenutusletti,  kus võe
takse maha magneetiline kontroll' 
Kui sa aga vajad mingit osa raa- 
m atust või mingi artikli koopiad 
siis sealsamas on kopeerimismasirt 
j a  sa võid ise teha vajaliku arvi* 
tõmmiseid.

Teenindava personali hulk rafl' 
matukogus on minimaalne. Lisa' 
gem veel, et raam atute  ja  ajakir
jade hulk raamatukogus on väg3 
rikkalik ja võid sealt praktiliselt 
leida mistahes raam atu või artikli- 

Teadusliku töö operatiivsuse 
kohta veel üks näide. Minu vastu
võtja prof. Paul Symonds’1 üks en
dine kaastöötaja asub praegu Itaa
lias Palermos, ta saatis professo
rile telefaksi teel oma viimased ‘ 
uurimistulemused (joonised ja 
graafikud). Professoril tekkis neiv 
de| lugemisel üks arusaamatus, ta 
saatis  vastava järelepärimise sa
muti telefaksi teel Palermosse ja 
veel samal päeval sai vastuse. | 

Ma olen täiesti teadlik se lle st , et 
kõike eespool toodut ei ole võima' 
likj kohe rakendada meie ülikoolis- • 
See peaks aga olema meie tu levi ' , 
kupüüdluste sihiks.

Professor ÜLO LEPIK

Kuidas nii võib?
Möödunud aastal ilmunud «Tar

tu ülikooli ajaloo» XXII köite 1. 
osas leidub Aleksei Pauksoni ar
tikkel «Tartu ülikooli varade re- 
evakueerimisest 1944—1945». Selle 
lugemine tekitas allakirjutanus tõ
sist hämmeldust.

Autor seab eesmärgiks «valgus
tada seni uurimata ajalõiku Tartu 
ülikooli ajaloos». Allikatena on ta 
kasutanud ainult TÜ arhiivis sä i
li tatavaid rektoraadi toimikuid ja 
Anatoli Miti memuaare, kir jandu
sest H. Palametsa ülevaadet «Tar
tu ülikooli ajaloo» 3. köites. Täies
ti kõrvale on jäänud ülikooli ra a 
matukogu käsikirjade ja haruldaste 
raamatute osakonnas (f. 4) leidu
vad materjalid ning trükis ilmunud 
A. Palmi uurimus «Arhiivraamatu
kogu evakuatsioonis» («Paar 9«m- 
m u k e s t . . .»  VIII,  1974; ei tohi ju 
unustada, et Kirjandusmuuseumi 
kolm osakonda olid okt. 1942 — 
okt. 1944 liidetud ülikooli raam atu 
koguga, samuti L. Trikkanti «Tartu 
ülikooli raamatukogu aastatel 1940 
— 1945» (TRÜ Toimetised, vihik 
423, 1977). Nii pole ju tegemist es- 
mauurimusega.

A. Paukson püüab haarata  kolme 
teemat. Need on varade evakueeri
mine/ sõjakahjud ja  varade reeva-

kueerimine. Uurimusest jääb  käsit
lus kaugele. Andmed on kriitikata 
ümber ju tustatud ja kohati lihtsalt 
maha kirjutatud (nimekirjad, a ru 
anded).

Olgu vaid mõned näited «sõja 
ajal Saksamaale viidud» esemetest 
(lk. 147): kunstnik Neffi kaks . . .  
Carl Morgensterni portreed — neid 
pole ülikooli raamatukogus kunagi 
kahte olnud ja see üks asub prae
gu käsikirjade ja haruldaste raam a
tute lugemissaali seinal; ÖES-i nu- 
mismaatiline kollektsioon — praegu 
Tallinnas TA Ajaloo Instituudis ' 
Prantsuse Teadusliku Instituudi 
raamatukogu — põles Tartus juba
1941. aasta sõjatules; zooloogia 
muuseumi kollektsioon — hävis 
osaliselt Tartus. Seda loetelu võiks 
jätkata. Mis imeasi on küll «Isa
maa vanaraua muuseum Tartu üli
kooli juures» (lk. 149)?!

Ülikooli raam atukogust olevat 
2006 köidet haruldasi raamatuid 
Saksamaale saadetud (lk. 151). 
Ometi on juba autori poolt viida
tud «Tartu ülikooli ajaloo» 3. köi
tes (lk. 177) õiendatud, et raam a
tukogust saadeti vaid kastidesse 
pakitud makulatuuri ja  seegi saadi 
tagasi Tallinna sadamast. R aam a

tukogu varade päästmise eest ei 
autasustatud mitte kolme raam atu 
kogutöötajat, nagu kir jutab A. 
Paukson, vaid kogunisti seitset (V. 
Aavakivi, E. Ernits, L. Lao, M. 
Liblik, B. Tammelaas, K. Weltmann 
ja E. Vogel).

Eksimusi esineb teisigi, allikaid 
on kohati valesti tõlgendatud (vii
de 17), ka mitmed allikviited osu
tusid kontrollimisel ekslikeks (nr.
9, 15, 21, 23). Järjekindlalt kasuta
takse plaattina  pro plaatina.

Paneb imestama, kuidas lasti 
seesugusel artiklil ülikooli teadus
likus väljaandes ilmuda. Autor on 
olnud ülikooli isikkoosseisus (vähe
malt 1983/84. a.) kirjas vanemtea
durina. Kui tema suhtus teemasse 
pealiskaudselt ja hoolimatult, siis 
pidid ju ometi retsensendid midagi 
märkama (siinkirjutajalt paluti re t
sensiooni kahele sama kogumiku 
artiklile). Ja  toimetuskolleegium 
(vastutav toimetaja K. Siilivask)? 
Paistab, et mitte keegi pole käsi
kirja eelnevalt läbi lugenud.

Ülalnimetatud artiklit ei tohiks 
kasutada infoallikana. Teema ise 
aga vajaks lähemal ajal as ja tund
likku uurimist,

KAJA NOODLA

1991. aasta 
lõpetajatele 

uus 
töökorraldus!

1991. aastast e! ole enam kõrg' 
koolide lõpetajate töölesuunamist 
riiklikku plaani. Lõpetajate töökor
ralduses tuleb hakata arvestan^ 
turumajanduse nõudeid. Kuidas ta- 
gada, et koolid ei jääks õpetajate
ta, eriala nõudvad töökohad täit' 
mata, et omandatud erialased tead' j 
mised ei läheks kaduma ainult ol' 
menõudeid silmas pidades «valele» 
töökohale asumisega?

Kuidas seda kõike korraldada j 3 
vormistada nii, et keegi ei jääks 
erialase tööta ja  et ülikoolis sai' 
üks tagasiside oma lõpetanutega?

Ootan ettepanekuid, eriti Gliõpi' 
lastelt kuni 31. aprillini.

ASTA LIIVAK,

ülikooli kaadriosakonna 
juhataja
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Pediaatria kateedri dotsendil 
LEIDA KERESEL täitub 1. april 
Ш 50 tööaastat.

Dotsent Leida Keres lõpetas ars 
titeaduskonna kiitusega 1940. aas 
tal. Juba enne lõpetamist asus ta 
assistendi kohusetäitjana tööle üli
kooli Lastekliinikus. Kõik jä rg n e 
vad tööaastad ongi pidevalt seotud 
Tartu Ülikooliga: pediaatria katee
der jäi talle ainsaks töökohaks. 
Kateedrijuhatajana töötas L. Ke- 
res 1958.— 1975. aastani.

Dots. Leida Keres on paljude 
aastakümnete vältel olnud lahuta 
pa tu l t  seotud meie vabariigi pe 
^iaatria järjekindla arendamisega. 
Tal on hindamatuid teeneid laste- 
jervishoiu aktuaalsete probleemide 
'ahendamisel meie vabariigis, eriti 
aga Tartus.

Dots. L. Keres on oma väga hea
de erialaste teadmiste, pedagoogi
d e  meisterlikkuse ja  inimlike 
°madustega lugupidamist vääri
daks eeskujuks kõigile oma arvu
katele, tänulikele õpilastele. Ta on 
olnud kõige tihedamalt seotud 
klünilis-praktilise tööga Tartu Lin- 
Ila Kliinilises Lastehaiglas. Ta on 
jplati abivalmilt jaganud  oma rik
kalikke teadmisi ja kogemusi.
. Dots. L. Keres oli ÜTÜ pediaat- 

riaringi üliõpilaste teadustööd 
sUunav ja innustav juhendaja 36 
aasta vältel. Tema juhendatav 
teadusliku uurimistöö peamine 
suund on olnud ägedate bronho- 
Pulmonaalsete põletike puhuste 
^etabolismihäirete uurimine. Dots 

Keres on juhendanud 9 kandi 
^aadiväitekirja. Ta on arvukalt 
Nimetanud teadustööde kogumikke, 
° n mitme pediaatria-alase mono
graafia ia õppevahendi (kaas)- 
autor.

Dotsent Leida Kerese paljutahu- 
*'ne elutöö jä tab  sügava jälje 
j^eie vabariigi pediaatriasse. Kõige 
tehtu eest kuulub talle eilsete õpi
laste, tänaste kolleegide sügav lu
gupidamine ja siiras tänu. Soovi-
010 jätkuvat tugevat tervist ja  ta r 
mul Jätkugu igapäeva hoolt ja hel
i s t  oma lähedastele! Soovime pü- 
f lvat rõõmu ja õnne oma lastest ja
lastelastest!

Kolleegid 
pediaatria kateedrist

Algab
kümnes

luule
kevad!

Eesti Luuleliit, Eesti NSV Raa
matuühing ja Tallinna luuleklubi 
*Чтге» kuulutavad välja noorte- ja 
, arrastustuule konkursi «Luule
t a d  ’90».

Loodame,- et nagu igal kevadel,
11 ka nüüd toob meie konkurss 
antlipõhjadest esile senitundmatute 

. lrjutajate värsse ja et need osu- 
иУad meeldivalt andeerksaiks.

. Luuletusi hakkame ootama kohe 
ootame kuni 1. juunini. Kõige 

o°vitavam on saata neli-viis luu
a st . Õpilastel palume lisaks ni- 

jj1 ve ja aadressile märkida ka koo-
Ja klassi või kursuse, täiskasva

nul vanuse ja elukutse, 
j .L aureaatide auhindamiseni «Luu- 

kevade» pidulikul lõpetamise! 
. uame jaanipäeva paiku. Märksa 
^vardunud on ka meie võimalused 
j ‘̂ nnaluuletusi trükis avaldada: 
Sn,uleliidu ajaleht «Ilmre» annab 

Puhul välja erinumbri eesti ja

Tartus ja Käärikul...

i°ome keeles, ka on teoksil kogu- 
«Luulet kümnest kevadest».

Ootame luuletusi aadressil:
200 004 Tallinn 
Salme tn. 12 
Kultuuripalee 
Luulekevad *90

«Luulekevad *90» 
korraldav toimkond

toimusid 20.—22. märtsini Tartu ja 
Oxfordl Ülikooli politoloogide ühis
seminarid. Kui Oxfordi delegatsioo
ni enamuse moodustasid ülikooli 
lõpetanud ja praegu akadeemilist 
kraadi taotlevad isikud (meie mõis
tes aspirandid), siis Tartu poolt oli 
osavõtjate ring  lai — filosoofia ja 
poliitikateaduste kateedri õppejõu
dudest ja  üliõpilasseltsi «RSR» liik
metest kõige erinevamate teadus
kondade üliõpilasteni. V aatam ata 
õppetööle Oxfordis olid külalised 
päritolult ameeriklased ja kanada- 
lased. Põhjus, miks hariduse täien
damiseks oli valitud Oxford, seis
neb sealsete politoloogia-alaste 
uuringute kõrges tasemes. Oxford 
on sel alal maailma tähtsamaid 
keskusi.

ф  Esimese Tartus tolmunud se
minari avas Kris William Kobachi 
ettekanne «Otsese demokraatia või
malikkusest moodsas maailmas».
See käsitles referendumit ja  ple- 
bistsiiti kui rahva poolt riikliku po
liitika otsese mõjutamise vahen
deid. Krisi analüüs põhines eelkõi
ge Šveitsi kogemuste analüüsil — 
on ju sel maal läbi viidud enam re
ferendumeid kui muus maailmas 
kokku. Ta oli läbi uurinud ka Eesti 
Vabariigis toimunud referendumid. 
Meid eriti huvitavatele küsimustele
— kuidas m äärata  referendumist 
osavõtjate ringi ja  kas on üldtun
nustatud kriteeriumeid referendumi 
aususe tagamiseks — ei osanud 
Kris midagi ühest vastata. Siiski 
kaldus ta arvama, et õigus refe
rendumist osa võtta peaks olema 
kõigil teatud aja antud territooriu
mil elanud inimestel.

ф  Daniel Weinstockl ettekanne 
«Marksistliku riigianalüüsl kriitika» 
käsitles vaatamata pealkirjale põhi
liselt Hegeli kriitikat erinevate loo
muõiguse teooriate vastu ja nende 
paikapidamatust Kanti loomuõiguse 
teooria puhul.

Et aga K. Marxi maailmafilosoo
fias Hegeli järgijaks peetakse ja 
tema riigikäsitluski suurelt Hegeli 
omast tuleneb, siis näitas ettekan
ne ka marksistliku kriitika paikapi
damatust Kanti loomuõiguse teoo
ria juures.

0  David S. Peritzi ettekanne 
käsitles kaasaja uuemaid liberalis- 
niikäsitlusi ameerika teadlastelt 
ning suurema võrdsuse ja ebavõrd
suse pooldajate (ehk egalltarismi 
ja liberatarianismi) vahelist dis
puuti teaduses ja poliitikas.

Esimese seminari järel tutvusid 
külalised Tartu linna ja TÜ raam a
tukoguga. Varem Venemaal viibi
nud märkisid ära Baltikumi suurt 
erinevust võrreldes sealsete olu
dega.

Järgmisel päeval kandus tegevus 
üle Kääriku spordibaasi. Sealse va
bama, looduslähedase õhkkonna, 
külaliste ettekannete teemade (nat
sionalismi ja föderalismi problee
mid) ja  muidugi asjaolu tõttu, et 
mõlemad külalisettekandjad olid 
võluvad noored daamid, tõusis olu
liselt dispuutide aktiivsus.

& Kate Flynni katse määratleda 
rahvuse ja rahvusluse olemust 
(«Rahvus ja rahvuslus» — diskus
sioon tüpoloogiatest ja definitsioo
nidest) andis hea ülevaate lääne 
teadlaste (sageli vastakatest) seisu
kohtadest. Kuna ühtset «teaduslik
ku definitsiooni» pole olemas, siis 
käib äge vaidlus, kas rahvast tu 
leks määratleda poliitiliste või kul
tuuriliste kriteeriumide järgi. Objek
tiivsetel kriteeriumidel (nagu ühine 
keel, kultuur ja  religioon) aga on 
-ahvuse määratlemisel tähtsust 
vaid niipalju, kui palju nad mõju
tavad indiviidi mõtlemist.

ф  Ainsaks õppejõuks külaliste 
seas oli Cheryl A. Thomas, USA Ja 
Kanada konstitutsiooniõiguse spet
sialist. Tema töö «Rahvused, rah
vuslus ja föderaalsete konfliktide 
lahendamine* üritas anda vastust 
küsimusele, kuidas on föderaalsüs- 
teemi raames võimalik lahendada 
eri rahvuste vahelisi konflikte, sa
muti konflikte keskuse ja osariigi 
vahel. Ta pidas tähtsaks konstitut
sioonikohtu rolli lahkhelide lahenda
misel, märkides aga, et see saab 
olla edukas ainult siis, kui mõle
mad pooled soovivad föderatsiooni 
säilimist ja usuvad sellise kohtu 
erapooletusse — tingimused, mida 
NL-s küll praegu ei ole.

ф  Malcolm Mc Grathl ettekanne 
«Plaan tsiviilühiskonna vastu: kaks 
kontseptsiooni poliitilisest ja majan
duslikust tegevusest» käsitles Gor
batšovi reforme NL-s ja taotlust 
ühitada plaani- ja turumajanduse 
printsiipe. Ta näitas ära, et kõik 
katsed reformida nõukogude m ajan
dust on m ääratud läbikukkumisele 
niikaua, kuni Gorbatšov ja nõuko
gude juhtkond ei mõista tsiviilühis
konna poliitika baseerumist eeldu
sel, et autonoomsed indiviidid tõe
näoliselt toimivad oma ratsionaalse, 
strateegilise omakasupüüu kohasejt,

ф  Jonathan A. Beckeri töö 
«Trüklvabadus, riik ja tsiviilühis
kond» käsitles ühiskonna ja massi
kommunikatsiooni suhteid, eriti 
trükivabaduse mõju tsiviilühiskon
nale. Käsitledes riigi katseid piira
ta trükivabadust, jagas  ta meet
med 3 rühma: trükise avaldamise 
ärakeelamine, informatsiooni sa la 
jaseks kuulutamine ja pressiga 
manipuleerimine. Pressiga manipu
leerimise meistri kuulsuse on Lää
nes omandanud endine president 
Reagan, kes edukalt ajakirjanike 
eest kõrvale põikles. Oma järel
dustes leidis Jonathan, et selle o t
sustamist, mis on riiklik saladus 
ja mis mitte, ei tohi jä t ta  riigi 
hooleks. Avalikkusel peab olema 
õigus otsustamisest osa võtta.

Diskussioonides said mõlemad 
pooled huvitavat infot — oxford- 
lased Eesti ja  Baltikumi asjadest, 
meie aga saime teada, kuidas Bal
ti rahvaste vabadustaotlused Lää
ne poolt nähtuna maailmapoliitika 
konteksti sobivad.

Eelnevast ei maksa teha järe l
dust, et kogu aeg ainult poliitikast 
räägiti.  Tartu ja Oxfordi mees
konnad said jõudu proovida ka 
võrkpallis (üpris tasavägiste tule
mustega). Ohtuti tutvustati küla
lisi põhjamaise saunakultuuriga, 
nemad aga rääkisid kuulsast amee
rika elulaadist. Austati nii eesti 
kui ka angloameerika laulutradit
sioone, kusjuures kumbki pool ei 
lasknud end vähesest keeleoskusest 
segada. Et aga hea sauna juurde 
kuulub ka muud kui laul ja  jää-

augusuplus, siis õnnestus eestlas
tel tu tvust teha kuulsa mehhiko 
tulivee tequila'g&.

Kääriku järel tutvusid külalised 
nõukogude kaubandussüsteemiga 
(Tartus), kloostriga (Petseris) ja 
Eesti pealinnaga. Muide, külalised 
märkisid, et vana Tallinna arhi
tektuur on väga sarnane Budapes-j 
ti omaga,

AAP NELJAS, 
õigus IV k.

Lausvalet 
enam pole

Ongi paras koht jä tka ta  külalise 
mõtetega. Ühel päeval astus juu 
ratudeng Taavi Toom toimetusse 
koos Oxfordi ülikooli aspirandi 
JONATHON ADAM BECKERIGA, 

Teised oxfordlased Tartust juba 
läinud, tema veel siin. Põhjuseks 
ajakirjandushuvi.

«1987. aastal lõpetasin Canadas 
Montreali ülikooli politoloogia alal. 
Praegu olen Oxfordi ülikooli St, 
Anthony Kolledži aspirant ja  kir
jutan väitekirja Nõukogude a jakir
jandusest.»

Meie poolt küsiv ilme ja  mitu 
küsimärki.

«Mind huvitab see, kuidas NL 
keskpress («Pravda», «Izvestija», 
«Moskovskije Novosti» jt .) k ir ju
tab praegu Ameerikast ja  Saksa
maa LV-st, kuldas on see ajakir
jandus viimastel aastatel m uutu
nud.»

Muutunud see muidugi olevat 
(mida meiegi ju teame), kuid va 
hei olevat tunda, kuidas minnakse 
ainult glasnosti teatud piirini. 
Lausvalet enam ei esinevat, naiiv- 
susi juhtuvat ikka sekka. JB on 
kohtunud ka välismaal töötavate 
NL korrespondentidega, kes nüüd 
enamasti neljakümnendais aas ta 
tes, mitte enam pensioniealised 
Need nooremad mehed näevad 
probleeme objektiivsemalt ja soovi
vad nii ka kirjutada.

«Kas välismaal arvataksegi, et 
perestroikat alustas Gorbatšov?» 
Ühest vastust JB sellele ei andnud. 
Märkamata ei saavat jä t ta  Andro- 
povi tegevust, Gorbatšovist muidu
gi rääkimata. JB arvas, et oma oša 
on siin protsessidel massi hulgas, 
altpoolt tuleval initsiatiivil. (Kül
lap oleks loomulik plahvatus toi 
munud ka ilma perestroika lubami
seta — vanaviisi ei olnud ju enam 
võimalik edasi minna. Meenutagem 
kasvõi tudengiprobleeme ülikoolis.

Oxfordlaste (st. ameeriklaste ja 
kanadalaste) kaudu on nüüd jõud
mas välismaa pressi ka materjalid 
Eestist, Tartust.  Üks neist tahab 
oma doktoritöös käsitleda koguni 
ÜN valimisi Tartus. Ja kui Tallin 
nas hämmastas JB-d haakristi ning 
sirbi ja  vasaraga kleeps bussis 
kas nii julgelt ja vabalt ikka võib 
ja sobib, siis meie iseseisvuspüüd 
lusi tunnetas ta eriti Tartus ühise 
laua taga  tudengilaule lauldes, 
mitu päeva meie tudengitega a ru t
ledes. Nad mõistavad meid küll, 
kui teeksid ainult julgemini häält 
ka välismaa ajakirjanduses. Miks 
ometi nii vähe leedulasi kaitstakse?

Peale artiklite on oodata TÜ tea- 
dusraarnatukokku (raamatukogu 
meeldis neile väga) ühiskonnatea 
duste raamatuid. «Kui meie kolled- 
žil on neid võimalik saata  Rumee
niasse, miks siis mitte Eestisse?»

VARJE SOOTAK

TÜ TEADUSRAAMATU
KOGUS

on nüüd uus «Encyclopaedia Bri- 
tannica» (32 köidet +  1989. aasta 
aastaraam at) .  Alates esmaspäevast, 
2. aprillist on see teatmekirjanduse 
lugemissaali riiulitel,

TÜ KLUBI 
VIDEOTEEGIS

Reedel, 30. märtsil kl. 21 TAVA
LINE DISKOOHTU.

Laupäeval, 31. märtsil kl 21 
DISKOPROGRAMM «MIKS KA 
M IT T E . . .»  Suur üllatusül 

Pühapäeval, 1. aprillil
i n a i d i a i d H n o v x  

TÕLKE VÕISTLUS
lõpeb homme, s. o, 31. märtsil,

APRILLIKUU TEATEID

Väikefirma «VOOBA» teatab: 
käesoleval aastal alustatakse pea
hoone fassaadi värvimisega ok* 
toobrikuu vihmaperioodi saabumi
sel. Kasutatakse ainult välismaiseid 
vesi-jää-värvisid. Töö kiire, ga ra n 
tii kaks kuud.

ÜLIKOOLI ESTEETIKAKOMIS- 
JONI ETTEPANEKUL lubatakse 
alates 1. aprillist k. a. ülikooli juh t
konnal ja  välismaalastel siseneda 
peahoonesse ainult tagaukse kaudu. 

* * *

Ajaleht «UNIVERSITAS TAR- 
TUENSIS» avab sel kuul uue rub
riigi «ÜLIKOOLILE MINEVIK.» 
Kõik head ideed teretulnud)

Ülikooli ajaloomuuseum korraldab 
lähemal ajal fondides leiduvate töö
korras VÄLISMAISTE TEADUS- 
APARAAT1DE oksjoni. Sissetulek 
puudust kannatavate  professorite 
abistamiseks. Jälgige reklaamil

TÜTO Akadeemiline Klubi «UM» 
alustab eeloleval pühapäeval kl. 18 
Teadusraamatukogu konverentsi
saalis loengusarja  «KUIDAS TAL-! 
LATA TEADUSE RADU JALGI 
JATMATA». Sissepääs kokkuleppe- 
lis-tasuline.

EELTEADE!
Karskusliidu Maja suures saalis; 

külalisloeng «RAHVUSVAHELISI 
KOGEMUSI ÜLIKOOLIDE MA
JANDAMISEL r i k a s t u m i s e ; 
TINGIMUSTES». Lektor Barata- 
ф  ülikooli professor Don Juan de: 
Bancorotto. Soovi korral sünkroon-i 
tõlge katalaani keelest kolme koha
likku keelde.

Alati Teie teenistuses! ; 
Reklaami pisifirma «P IIK S »; 

majandusdirektor Ilo Mets ii

Uusi trükiseid
Professor Juhan Aul. Kirjanduse; 

nimestik 1919—1989. Tartu 1990, 
500 eks., 96 lk., 25 kop.

Tartu Riiklik Ülikool. Bibliograa
fia 1983. 1. Tartu 1990, 300 eks.,. 
260 lk., 65 kop.

Reet Kasik. Eesti keele tuletus
õpetus IL Verbituletus, Tartu 1990, 
1000 eks., 44 lk., 10 kop.

J. Riiv. Sisehaiguste diagnostika 
alused. 111 osa. Hingamiselundite 
haiguste diagnostika. Neljas trükk. 
Tartu 1990, 1000 eks., 160 lk., 30 
kop.

J. Rllv. Sisehaiguste diagnostika 
alused. I osa. Ülddiagnostika I, 
Kolmas trükk. Tartu 1990, 700 eks., 
48 lk., 10 kop.
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Kägu...

(Päevauudiste algus 1. lk.)

põle ja viina võtan ka arva. Ja 
kooli aridust olen ka saand terve 
talve läbi nehatu valla koolis käind  
ja praegu veel tunn istus alles et 
käind ja teisi aastat jäänd aga 
num brid kõik selged ja lugeda kir
jutada oskan ka nii et selles põle 
ka kedagi takistusi.

Ja rääkisin tno korteri pere m e
hele ka kis tuli vaatam a et kas mul 
viina on et tal p i d a d a  äm mas 
kangesti valutam a ja et põlla keda
gi kellega määrida ja  m a rääkisin  
et akkan varsti m inistriks ja  mis 
siis viga elada et saab ead palka 
ja kõik ja et kas põle tore kui 
nii on.

Kus pere mees akkas suure ääle- 
ga naerma ja ütles et m is jauks  
m inistriks et kui juba sanssu on et 
siis parem akata pia m inistriks või 
nigu meil on riigi vanem et saab 
prii korire vene kiriku vasta ja ei 
kui riigi vanema koht käe et siis 
võiks talle ka sokutada ühe ea m i
nistri koha kelle alla käivad kõik 
viina poed sits m uudku käiks ühest 
poest teise ja prooviks kas viin  
keda rahvas joob on ka ea nigu  
seaduses ette nähtud.

Ja kui nüüd äste läheb akkan  
oopis riigi vanem aks ja löön m i
nistri am eti piale käega kis ei saa 
ise kedagi teha ja piab riigi vane
ma käsku kuulam a ja akkan täna 
oma plat vorm i välja töötama kuda  
kõik teha et eesti rahval oleks ea 
elada koht täis ja rõõmus meel. 
1928

JAAN KÄGU
«Naer pok  ainult naljaasi»
LR nr. 16, 1961*

Partei
Siis talitasid nad minuga, Ants 

Kogeriga, oma erakonna agarama 
liikmega, väga alatult: otse usku
mata ja arusaamata kombel jätsid 
nad minu nime erakonna kandi
daatide nimekirjast välja. Uus rii
gikogu — Ilma minuta! See on 
seesama, mis « b  täht ilma pea
ta. -----------

A g a  s i i s  t u l i  m i n u  p e a 
l e  v a i m .  Ja see vaim ütles:

«Sülga! Sülga, hõõru jalaga  
laiali, mis sa sülitasid, ja asuta 
ise tuliuus erakond! See, nagu iga 
uus asi, läigib inimeste silmis na
gu hõbedane teelusikas ning sa- 
leiad järelkäijaid nagu pihu ja 
põrmu. Ja sa oled liider. Ja minist
ri portfell ripub sinu pea kohal.»

JAAN KÄGU oli pseudonüümiks 
ajakirjanikule ERNST JOLLILE 
(1902—1935). Selle nime all aval
datud följetonid ilmusid ajakirjan
duses aastail 1927—1935.

«Mu härral On asutamisel uus 
erakond, mis . . . »  - - -

«— kas ei sooviks ka teie sin 
na liikmeks astuda? — »

«Mina? Mina olen juba ammugi 
erakonna liige . . .  Kapitalistide 
Erakonna liige. Valimistele lähen 
ma iseseisvalt. Muidugi jaguneme 
meiegi mitmesse gruppi, aga 
s i i s . . .»  —

«—  Ja iga grupp valib iseseis
valt. Mina näiteks olen Kergekaa
lu grupis. —

«1) Raekekaalu-grupp, kuhu kuu
luvad kõik mitte alla 12 puuda 
rasked kapitalistid; 2) keskkaalu- 
grupp — mitte alla 9 puuda; 3) 
kergekaalu-grupp — mitte alla 7 
puuda; 4) sulgkaalu-grupp —  mit
te alla 5 puuda.»

«Ja kõik need grupid lähevad 
valimistele iseseisvalt?»

«Jaa, kõik lähevad iseseisvalt. 
See on ju loomulik, eks?»

Nii ütles kehakas isand.
Sain kätte ühe teise isanda, kes 

polnud küll nii kehakas kui esime
ne, kuid liiga peenike polnud see
gi-

«Austatud härra. On asutamise! 
uus erakond —  Vast soovite astu
da liikmeks? - - -»

«Oh el! Sellega olete hiljaks 
jäänud. Nimelt olen juba ammugi 
erakonna liige. —  n im elt. . .  selle 
selle kõige painduvama erakonna 
liige, mis üldse olla võib. Meie 
paindume, me tuleme elule vastu . . .  
see tähendab: elunõuetele. Meie po
le fanaatikud, kes ikka seisavad 
surnud punktil ega liigu paigast. 
M e ie ...  Vast mõtlete järele ja tu
lete ise meie erakonda, selle ase
mel, et asutada u u t ? -----------meil
on kaks gruppi, kes lähevad vali
mistele iseseisvalt, aga . . . »

------—  «Esimesed, kes nihku
vad musta pealt — punase poole; 
teised, kes nihkuvad punase pealt 
— musta poole. — »

See isand kõneles kaua oma par
tei heaks, kuid mind võitis ta sa- 
mavahe kui mina teda. Kõneldes 
muutus ta jume vaheldumisi mus
taks ja punaseks.

Siis tuli mulle vastu keegi kol
mas isand.

-----------Temagi olevat juba am-
mu-ilma erakonna liige, temagi era
kond minevat valimistele iseseis
valt, aga . . .  siiski jagunevat kahte 
ossa: ühed, kes maal künnavad ja 
külvavad; teised, kes linnas lõika
vad.

---------- Peale selle juhtus nii, et
kohtasin nelja meest korraga. Mõt
lesin: «Nüüd on vast lõikus!» ja 
algasin nende kallal kohe oma mis
jonitööd.

«Ma ei tea,» ümises üks, «kellele 
küll peaks vaja olema niisugust 
plära? Uus erakondi Meil on oma 
erakond ja hääletame täiesti i s e 
s e i s v a l t .  Nojaa, neid on küll 
kaks gruppi: üks, kes elab lehtpuu
metsas, teine, mis tegutseb okas
puumetsas, kuid see ei tähenda mi
dagi: kaks teed, aga üks eesmärk.»

Nende juurest tegin sääred ega 
peatunud enne kui oma kodus. Aga 
meelt ei heitnud ma veel mitte.

«Kuuled, tuvikene, ----------- on
asutamisel üks uus, imeilus era

kond, mis püüab elu kõrgemate 
sihtide poole. Kas sina vast —?»

«Hilja, hilja! hüüdis naine. «Meie, 
iseseisvad naised, läheme valimis
tele iseseisvalt. Küllalt meile juba 
meeste eestkostmisest! Küllalt sel
lest ülekohtust, mis meile on teinud 
mehed. Kus on meie piirituse- 
tšekid?»

Katsusin õnne ämmaga.

«Ara sa tule ühti oma erakon
naga, -----------Meie Kristlikkude
Naiste Partei läheb valimistele ise
seisvalt. Tahaks ometi kord enne 
surma näha, kas lauluraamatud lä
hevad odavamaks või mitte.»

Taganesin. Läksin ämma õe juur
de, kellest teadsin, et ta on suur 
loomasõber.

«Ei, Antsukene,» vastas see oma 
sülekoera silitades. Me asutasime 
alles eile Toakoerte Kaitseühingu ja 
läheme valimistele iseseisvalt.»

Kuid minu heal ämmal on veel 
teine õde, inimene, kes kogu elu
aeg polnud tarvitanud sõna «po
liitika». -----------

«Sinu parteil Sinul mõni partei! 
Kui sa mõistlik mees tahad olla, 
siis parem toeta meid: mina olen 
Kübarakandjate Naiste Erakonnas. 
Sest tead: on ju palju neid naisi, 
kes kübarat ei kanna. Meie valime 
iseseisvalt ja kindlasti viime läbi 
oma esindaja. Mõtle, hing, mis 
maksab praegu iaanalinnusulg? 
Oled sa kunagi selle peale mõteL 
nud?»

Kuldse Nooruse partei, kuhu oli 
astunud mu poeg, hääletas muidu
gi iseseisvalt..

Piiramata Vabaduse Ühing, kus. 
oli esineiuks mu tütar, tegi seda
sama.

Nii äpardus mu plaan igal pool, 
kuhu ma enese iganes pöörasin; 
«vaim» hakkas minust lahkuma.

OSKAR LUTS

«Följetonid»
(LÕpp tuleb järgmises lehes)
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Aitab kopitamisest,
arvas elust tülpinud tudeng ja 
l^ks poodi õlle järele, sest mätas 
Toomel olla juba kuiv. Aitab kons
pekti taga kükitamisest ja ühikas 
Passimisest! Kevad on südame- ja 
elurütmi nii segi ajanud, et rahu
likult paigal pusida ja kodu-kooli 
vahet pendeldada naib ennastüle
tavalt raske. On tekkinud karjuv 
vajadus teravate elamuste järele!

TARVIS ON TUDENGKONDA 
TUULUTADA,
-arvas ka ülikooli kultuuriklubi, kui 

—22. aprilliks kevadpäevad väl
ja pakkus.

Alljärgnevalt lühidalt sellest, kus, 
millal ja kuldas endalt talverutlini 
maha raputada saab.
KOLMAPÄEVAL KELL NELI
tervitab kevadpäevade maskott lin
narahvast ja kutsub kõiki Musu-

mäe jalamile ava mis tseremooniale 
ning sealt Inglisillale ülikooli koo
ride võistulaulmisele.

Samal aial kui klubis antakse 
viimast lihvi peatselt väljuvale 
laevale, esineb ülikooli aulas Eesti 
Poistekoor. Harv võimalus kuulata 
pool maailma läbi rännanud ingli- 
koori Tartus ei ole m aham agam i
seks.

Turismireis laeval «EstWest Pas- 
sasiirlink» pakub teile põlemist ja  
pinget, kui olete ülikooli klubi ees 
veidi enne üheksat õhtul, sest laev 
sõidab välja punkt kel! 21. Kaasa 
võtta kõik reisiks vajaminev ja 
ärge unustage dokumente, sest en
ne laevalõbudele ligipääsemist tu 
leb läbida toll n ing piirivalvepunkt. 
Laev on täiesti kaasaegne ja põru
tab üle lombi (nagu viimasel ajal 
ikka kombeks). Reisi ajal on või-
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maiikud ette- ja  äraarvamatud 
sündmused. Sõidupileteid koos vä- 
lisviisadega jagatakse  soovijaile 
vene rublade eest piletilaadal. Laev 
mahutab vaid 400 reisijat! Astu 
laiva!

#  N e l j a p ä e v  on täis m uu
sikat. öökontserdl ülikooli aulas
annavad tulevased ooperi- ja  ope
retiprimadonnad, peatsed arves ta ta
vad tähed Tallinna Konservatooriu
mi laulukateedrist. Spordihoones on 
Tõni$ Mäe ja «777» paremaks kuu- 
lamiseks-vaatamiseks üles pandud 
tribüünid. Kantripidu tu tvustamist 
ei vaja. Ruudulisi pluuse Raekoja 
platsi meestepoes igatahes veel
o l i . . .

$  R. e e d e on põnev päev. Siis 
saab jälle osta, müüa ja vahetada. 
Fantaasia, mis seni vaka all püsi
nud, võib taas  vabalt lennata.

Viisteist aastat on vana tudengi- 
lauluvõistlus. Valdo Randperet, Tiit 
Aunastet ja  ansamblit «Rentaab
lus» on sellel konkursil hinnatud 
peaauhinnaga. Kes on järgmine 
täht? Tulla on lubanud ka eelmise 
aasta võitja ansambel «Murloo» ja
— loomulikult eelistatakse omaloo
mingut.

Laulda võib nii sellest, mis meel
dib, kui sellest, mis ärritab. Hin
natakse hääle olemasolu, pilli va l
damise oskust ja  teksti tuumakust.

HÜÜAME 
«ELAGU TÜ NAISKOOR]»,

KES TÕI ITA A LIA ST  I KOHA JA KULDMEDALI!

Peaauhinna (50 rubla) saab see, 
kel kõik need kolm olemas. Eri
preemiad jagatakse parimale folk- 
lauljale, ansambliie, nais- ja  mees- 
solistile jms. Publik valib oma lem
miku. Kuni 18. aprillini oodatakse 
osaleda soovijaid klubi ruumis 207 
end kirja panema. Mürtsutegijad 
saavad samas laenutada tehnikat.

Füüsikahoones saab reede õhtul 
grand  üritus olema. Kohal on kaks 
ansamblit, on disko ja videodisko, 
on multikad ja baar, on teemaja ja 
mängupõrgu, on . . .  Eks tule vaata  
ise! Lõpeb hommikul kell kuus.

Ületee klubis tantsitakse samal 
ajal nõrkemiseni.

ф  L a u p ä e v a !  pärast lõunat 
kõik Raekoja platsi! Sest sellist pil
ti vaevalt niipea näete! Kümnest 
inimesest koosnevad võistkonnad 
jooksevad purskkaevust apteegini, 
siis jälle apteegist purskkaevuni 
jne. Ja kõik on kos tüümides !  Kor
raldajad rõhutasid, et võistkonnal 
võiks olla ühtne stiil või läbiv joon. 
Teatepulga valib iga võistkond ise. 
See võib olla nii elus kui elutu. Li
saks esimese-viimase auhfnnale saa 
vad pärjatud ka parima show  tegi
jad. Võistkondi registreeritakse
17. aprlHil kell 20 ülikooli klubi 
ruumis 206 (teL 3 47 00),

Rahvusvahelisel «S»-klassi võlst- 
lustantsuturniiril on kohal esindus
likem koosseis, mida siin linnas ei 
ole veel nähtud.

Ф  P ü h a p ä e v a l  oodatakse 
füüsikahoone esisele ülikooli tööta
jate ja tudengite lapsi. 3-rattalistei 
hakatakse kimama kahes vanuse
grupis — eraldi 3—4 ja  5-aasta- 
sed. Suuremad võivad tilludele nii
sama kaasa hõikama tulla. Kõige 
kiirem allameetrimees saab omale 
uue ratta.

Kohe pärast sõitu võivad lapsed 
koos vanematega klubis edasi lus- 
tida, sest maja on koos multikate, 
limpsu ja jä taga  täielikult nende 
päralt.

Kevadpäevade puänt tuleb Vane
muise õppehoones, Seal tähistavad 
matemaatikud maailma esimese 
sotsialistliku riigi ra jaja  V. I. Le
nini 120. sünniaastapäeva.

Tavalisest pid u lik u m at lõpupidu 
klubis hoiab üleval Artur Raidmet
sa orkester.

Juba ette on välistatud võima
lus, et nii rikkalikust menüüst ka 
kõige nõudlikum nälga võiks jä ä 
da. Kuidas kõik aga tegelikult laa
bub, on, tudeng, sinu teha!

INGRID VEIDENBERG

Universitas f f f  
Tartuensis _ ¥ÜLIKOOLI AJALEHT
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Suur piletilaat kõikidele tasulistele üritustele toimub füüsikahoones 
'6. ja 17. aprillil kl. 17—19.

Kohtumiseni ülikooli kevadpäevadel!

KEVADPÄEVAD

K o l m a p ä e v ,  18. apr .
kl* 17 kevadpäevade avamine Toomel Musumäe jalamil,
*1- 17.30 ülikooli kooride kontserdid Inglisillal,
*1- 19 Eesti Poistekoori kontsert TÜ aulas,
*1- 21 Stliliõhtu TÜ klubis: turismireis laeval «EstWest Passasilrlink*.

N e l j a p ä e v ,  19. a p r .
kl. 19 Tõnis Mägi ja ansambel «777» TÜ spordihallis (Ujula 4),
"!• 21 Tallinna Konservatooriumi laulukateedri diplomandide kontsert 

TÜ aulas,
*1. 21 kantripidu (ans. «Kukerplllid» ja «Justament») TÜ klubis.

R e e d e ,  20. apr ,
kl. 17 tudengilaat füüsikahoone ees,
*1. 19 laulukonkurss «Tudengilaul '90» TÜ klubis, 
kl* 19 ansambel «Ultlma Thule* TÜ spordihallis,
7*- 21 show  füüsikahoones,
kl. 23—04 ülemaja õõdisko TÜ klubis.

L a u p ä e v ,  21. a p r .
kl. 13 suur kostüümides edasi-tagasi sibamine Raekoja platsil,

l̂* 17 rahvusvaheline «S» klassi võistlustantsuturniir «Tartu kevad 
’90i> (tantsupaarid USA-st, Saksa LV-st, Šveltsist, SDV-st, 
Soomest, Poolast, Tšehhoslovakkiast Ja NSVL-st). I päev — 
standardtantsud — TÜ spordihallis,

*!• 21 ülikooli töötajate kevadball TÜ klubis,
22 jalakeerutus Kassitoome orus.

P ü h a p ä e v a l ,  22. a pr .

t 1* 13 «Rattatuur ’90j> (kuni 5-aastastele lastele) füüsikahoone ees,
13 rahvusvaheline «S» klassi võistlustantsuturniir «Tartu kevad 

90». II päev — Ladina-Ameerika tantsud — spordihallis, 
kl* 15 lastepidu TÜ klubis,
kl. 17 võistlustantsuturniiril «Tartu kevad '90» osalenud tantsupaaride
. demonstratsioonesinemised spordihallis,
kl. 21 temaatiline õhtu «V. I. Lenin 120» Vanemuise tn. 46,
kl. 21 kevadpäevade lõpupidu Artur Raidmetsa orkestriga TÜ klubis.

TÜ KLUBI JA ÜLIKOOLI KULTUURIKLUBI
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Maria 
Epier 70

Kindlasti ei pane sa pahaks, kui 
pöördume Sinu poole Dear Grand 
Oid Lady of P hysiologyl Tulid ju 
füsioloogia kateedrisse tööle juba 
1944. aasta detsembris ars titeadus
konna eelviimase kursuse üliõpila
sena, tegid ise läbi kõik need pin
gutused, mis olid vajalikud sõja- 
haavade silumiseks ja seejärel fü- 
sioloogiateaduse hoidmiseks mõist
likul tasemel.

Sa olid Eesti Füsioloogia Seltsi 
asutaja te  hulgas ja töötasid pike
mat aega seltsi juhatuses. Kogu 
selle 46 aasta jooksul, mil Sa oled 
olnud füsioloogia kateedri õppe
jõud, on Sinu loenguid kuulanud 
vist küll umbes viis tuhat üliõpi
last arstiteaduse, bioloogia ja psüh
holoogia erialadelt. Oma kolleege 
oled Sa alati üllatanud oma sü g a 
vate teadmistega kõigis füsioloo- 
giateaduse ja praktilise elu va ld
kondades. Me aimame, et Sinu tea 
duslikkude huvide mitmekesisus 
n ing  muusikaarmastus on seotud 
Sinu juurtega — oled ju pärit 
koolmeistrite perekonnast, kus õpe
ta jaam etit  on peetud mitu põlve. 
Olles 1954. aastast dotsendi ame
tikohal, oled Sa samal ajal osa 
võtnud TÜ biofüüsika laboratoo
riumi tööst selle asutamisest peale, 
kuuludes labori töösuundade väl
jatöötamiseks loodud komisjoni 
koosseisu. Alates 1966. aastast 
oled Sa olnud selle labori teadus
lik juhendaja.

Lugupeetud juubilari Kolleegid 
füsioloogia kateedrist ja  biofüüsika 
laborist ning Sinu arvukad õpila
sed soovivad Sulle ja  kõigile Su 
lähedastele tervist ja kõikide süda
mesoovide täitumist!

Antidea 
Metsa 60

Olete pikka aega olnud ülikoo
lis õpetajate õpelaja. 15 viimast 
aastat, vene keele metoodika ka
teedri asutamisest saadik, olete ju 
hatanud selle tööd kommunikatiiv
se keeleõpetuse tunnustatud spet
sialistina, olete omanäoliste ning 
isikukesksete keeleõpikute autor, 
hinnatud ja huvitav lektor. Oma 
töövõime ja optimismiga, särava 
ning veetleva isiksusena olete ikka 
eeskujuks kõigile oma õpilastele ja 
kolleegidele.

Jätkuvat energiat ja edu kõigis 
ettevõtmistes soovivad kolleegid 
vene filoloogia osakonnastl

„Olikooli tuleviku” 
peakomisjonis

4. aprillil

#  EHITUS PROBLEEMID. Dots. 
Arno Susi prognoos: tu rum ajandu
se tingimustes kaob ära ka ülikoo
li kapitaalehituste riiklik planeeri
mine. Tellijaks jääb ülikool ise. 
Ülikoolil peab olema oma kindel 
ehituspoliitika, ehituste pingerida. 
Agu Tamme arvates, kes seekord
set koosolekut vedas, ei ole ülikoo
li hädad Eestis veel teadvustunud. 
Neid tuleb meil endil välja hõiga
ta. Dotsendid Jaan  Kõrgesaar ja  
Peeter Vihalemm soovitasid ülikoo
li perspektiivide väljatöötamisel 
kasutada ka rahvusvahelist (näit. 
Rootsi) abi. Prof. Heino Siiguri 
jmt. arvates tuleks teaduskondadel 
ise oma majandusküsimustega te
gelema hakata. Selleks on kavatsus 
sisse seada majandusprodekaani 
ametikoht. Seda prodekaani el va
lita, vaid määratakse.

Koos ülikooli majandusjuhtide 
ja ehitajatega tuleks korraldada 
põhjalik ümarlauavestlus ia moo; 
dustada komisjon, kes aitaks edas
pidises ehituspoliitikas kasutada 
kõiki pakutud variante, sealhulgas 
ka väikeettevõtete abi.

©  ÕPPEJÕUDUDE KOORMUS.
Dots. Jüri Tamm: koormus on lii
ga suur, et teha edukalt nii õppe- 
kui teadustööd. Üliõpilase auditoor- 
se töö koormus tuleks viia 36 nä
dalatunnilt tunduvalt väiksemaks 
(näit. 20—24 t) . Kuigi teaduskon- 
niti ja  erialati on õppejõudude 
koormus erinev, võivad sageli ka

väga suured koormused illusoorsed 
olla. Kõik pannakse kirja. Dekaa
nide arvates tehakse seda hirmust 
— kui mul on väike koormus, või
dakse koht koondada. Õppeprorek
tor eitas niisugust lähenemist. De
kaanide meelest võiks see siiski 
must-valgel kirjas olla.

Meie õppejõu auditoorne näda la 
koormus ei tohiks ületada 12 tu n 
di (Rootsis peetavat sedagi pal
juks). Prof. H. Siigur leidis, et 
koormust saaks vähendada ka sel
lega, kui ühendada eri teaduskon
dadele peetavad loengud ning ka
sutada selleks suuri auditooriume 
õhtupoolikuti. Ühtlasi tuletas ta 
meelde, et väga vähe hoolitakse 
teaduskondades ja kateedrites m it
mesugustest tähtaegadest: rekto- 
raati ei esitata õigeks ajaks and
meid ega ettepanekuid.

Koormuste muutumine, ümber- 
jaotumine on para tam atult kätte 
jõudnud seoses õppeplaanide muu
tumisega (ühiskonnateadused, kee 
led).

JÄRGMISEL KOLMAPÄEVAL, 
11. APRILLIL:

fö  ÕPETAJATE ETTEVALMIS 
TAMINE, ©  RASKUSED AINE- 
INSTITUUTIDE LOOMISEL,
I KVARTALI TEGEVUSE KOK
KUVÕTTED.

VARJE SOOTAK

ТО fondi põhikiri
I. Ü l d a l u s e d

TÜ fond on ülikooli rahafond, mis moodustatakse väljaspool üli
koolile eraldatud eelarvelisi assigneeringuid ja mida kasutatakse Tartu 
Ülikooli ja  tema kaudu rahvuskultuuri .toetamiseks ja arendamiseks.

TÜ fondi käsutab fondi nõukogu, mille esimeheks on rektor. Ära
oleku puhul määrab rektor endale nõukogu liikmete hulgast asendaja. 
Nõukogu liikmed töötavad ühiskondlikel alustel. Rektor moodustab 
nõukogu oma käskkirjaga 1 aastaks. Nõukogu koosseis uueneb igal 
aastal 50% ulatuses. Fondi nõukogu teeb oma otsused lihthäälteena
musega, häälte poolitumisel on otsustav esimehe hääl. Fondi nõukogu 
on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled liikmed.

Jooksvat töökorda reguleerib fondi nõukogu poolt koostatud regle
ment, mis avaldatakse ülikooli ajalehes. Fondi nõukogu -otsused vaid
lustamisele ei kuulu.

II. F o n d i  m o o d u s t a m i n e
TÜ fond moodustatakse:

— isikute, asutuste, ettevõtete, omavalitsuste ja  ri igiorganite anne
tustest;

— ülikooli majandustegevuse kasumist tehtud eraldistest;
— eraldistest, mis tehakse ülikooli juures tegutsevate kooperatiivide 

ja väikeettevõtete kasumist ja  nende poolt ülikooli vara kasu ta
mise eest makstavatest hüvitustest;

— fondi vahendite hoiustamisest või investeerimisest saadud tuludest;
— muudest laekumistest.

III. F o n d i  k a s u t a m i n e
TÜ fondi vahendeid kasutatakse kõigi Tartu Ülikoolis viljeldavate 

erialade edendamiseks, aga samuti uute suundade ja uurimisvaldkon
dade avamiseks ja arendamiseks.

Fondi nimelisi ja  sihtannetusi kasutatakse vastavalt annetaja soovile. 
Fondi vahendeid võidakse kasutada:

— õppetöö täiustamisega seotud kulude finantseerimiseks;
— teadustöö finantseerimiseks täiendusena eelarvelistele assigneerin- 

gutele või muudele allikatele;
— teadus- ja õppeaparatuuri soetamiseks;
— stipendiumidena üksikuurijatele või teadusrühmadele oluliste tee

made ja uurimissuundade täiendavaks stimuleerimiseks;
— kollektsioonide ja kogude täiendamiseks, korrastamiseks ja säilita

miseks;
— ülikooli välissuhetega seotud kulude katmiseks, sealhulgas teadus

likeks ja õppeotstarbelisteks komandeeringuteks;
— muudeks kulutusteks.

Fondi põhikirja kinnitab ja muudab TÜ nõukogu.

Kinnitatud Tartu Ülikooli nõukogus 30. märtsil 1990.

TÜ FONDI REGLEMENT

1. Fondi nõukogu esitab pärast koosseisu kinnitamist ülikooli a ja 
lehes ülevaate fondi rahalisest seisust ja prioriteedid järgmiseks aas 
taks.

2. Ülikooli fondist on õigus taotleda summasid kõigil ülikooli töö
tajail ja allüksustel.

3. Taotlused fondi nõukogule esitatakse rektori sekretäri kaudu
4. Taotluses esitatakse lühike põhjendus rahaliste vahendite va ja 

duse kohta.
5. Fondi nõukogu vaatab taotlused läbi 1 kuu jooksul, arvates tao t

luse laekumisest, kaasates otstarbe korral eksperte.
6. Vajaduse korral moodustab fondi nõukogu toimkonnad teatud 

valdkondadega tegelemiseks (seadmed, välissuhted jne.),
7. Oma otsusest teatab fondi nõukogu taotlejatele kirjalikult.
8. Tähtajaliselt eraldatud summade (stipendiumid, teadustööde fi

nantseerimine) kasutamise korda reglementeerib vastav erijuhend.
9. Kord kvartalis informeerib fondi nõukogu ülikooli ajalehes töö

tajaid fondi seisust ja  senisest kasutamisest .
Fondi Nõukogu

$UUe. IEEDUMAA,
SINU VILNIUSE JA KAUNASE VYTAU TAS SUURE 

ÜLIKOOLIDELE 
TARTU ÜLIKOOLILT!

Tartu Ülikool tervitab oma kolleege ja kõiki leedulasi 
Leedu riikliku iseseisvuse taastamise teel. Teie meele
kindlus on toeks Eestile. Usume, et ka Moskvas võidab 
mõistus ning Balti rahvad astuvad koos Euroopa vabade 
rahvaste perre.

TARTU ÜLIKOOL

Valik on 
vabaduse märk

Vabaduse sõrm ori puudutanud 
ühiskonnateadusi. Tasakesi ja  pöör
dumatult varisevad «ühiskonna 
alustoed». Veel ei ole meil väba- 
dust niipalju kui kevadet õhus, 
kuid tema meeliparandav toime 
juba mõjub.

Praeguseks on teaduskonnad 
juba valinud, kas ja kui palju igal 
erialal õpetada poliitilist ökonoo
miat. Esimese reaktsioonina on loo
butud aine endisest mahust.  Polii
tilise ökonoomia kahesemestrilised 
( 140-, 100-tunnised) programmid 
on kokku vajunud ühesemestrilis- 
teks (64-, 32-tunnisteks) program 
mideks, välja arvatud majandustea
duskond — 150 tundi ja õigustea
duskond — 96 tundi. Nüüdsest on 
suurenenud teaduskondadel vastu
tus oma erialade ettevalmistamise 
taseme eest. Arvatavasti lähtusid 
poliitilise ökonoomia valinud tea 
duskonnad kas erialasest või üld
hariduslikust eesmärgist.

Käesolev artikkel on mõeldud in
formatsioonina valikuvõimalusest 
poliitilise ökonoomia aine sees. 
Meie (allakirjutanud poliitilise öko
noomia kateedri õppejõud) pakume 
teaduskondadele turumajandusele 
orienteeritud majanduse üldteoo
riat — sedasama õpetust, mida õpe
ta takse Rootsis, Inglismaal,  Ühend
riikides jt. arenenud majandusega 
maades. Seejuures moodustavad nii 
pikemad kui lühemad programmid 
sarnase terviku, et säili tada ühtne 
majanduslik maailmapilt.

MAJANDUSE ÜLDTEOORIA 
PROGRAMM

I. Sissejuhatus

1. Sissejuhatus õppeainesse.
2. Sissejuhatus majanduse üld

teooriasse.

II. Mlkromajandusteooria

3. Nõudmine ja pakkumine.
4. Tarbija valiku teooria.
5. Ettevõtte tegevuse eesmärk. 

Ettevõtete liigid.
6. Ettevõtte majandusliku tege

vuse alused.
7. Väärtpaberite turg.
8. Tööturg.
9. Turustruktuuri piirjuhtumid.

10. Mittetäiuslik konkurents ja
konkurentsipoliitika,

III. Makromajandusteoorla

.11. Rahvuslik (ühiskondlik) ko
guprodukt.

12. Raha ja pangandus.
13. Raha ja eelarvepoliitika.
14. Inflatsioon.
15. Hõive ja tööpuudus.
16. Heaolumajandus.
17. Riigi osa majanduses.
18. Majanduslik kasv ja stabiil

sus.
19. Avatud majandus ja maa 

maksebilanss.

IV. Maallmamajandus

hemate programmide puhul säilib 
üldine ülesehitus, kuid tundide arv 
on väiksem ning osa teemasid on 
kokku pandud. Uheks teemaks on 
koondatud sissejuhatus, tööturg Ja 
tööpuudus, riigi osa majanduses 
(sh. raha- ja eelarvepoliitika) ja 
maalimamajandus.

Õppetöö hõlmab loenguid, semi
nare ja  individuaalse töö konsul
tatsioone. Omaette probleemiks on 
32-tu.nnise programmi õpetamine. 
Oleme arvamusel, et nii lühikese 
ainemahu juures pole mõtet semi
nare teha (arvestades praegust õpe
tamise seisu), vaid tuleb muuta 
loengut. Loengu vaheldumine aru t
lusega hõlmaks siin enamiku õppe
tööst. See on aga võimalik vaid 
väikeste, ca 30-inimeseliste vooru
de puhul.

Oppetoö toetamiseks on meie 
grupil valmimas mlkromajandus
teooria tekstid, mida loodame trüki
tuna näha septembris. Makroma- 
jandusteooria tekstid valmivad su
vel ning nende ilmumine sõltub 
trükkimisvõimalustest.

Kuigi programm on teaduskon
dadele esitatud valikuvõimalusega, 
ei ole me pakutavate programmide 
suhtes ükskõiksed. Me oleme veen
dunud, et tuleviku Eesti peaks ole
ma turumajandusega maa ning 
majandusõpetus peau juba praegu 
teostama nihke inimese teadvuses, 
millele toetub tema efektiivne käi
tumine turumajanduse tingimustes. 
Me oleme veendunud, et Eesti m a
janduslik mõtlemine on tulevikus 
avatud nii lääne- kui idapoolsele 
informatsioonile. Seejuures tuleb 
hariduse aluseks võtta turum ajan
duse üldteooria ja jä t ta  täienda
vaks NL-s domineeriv õpetus. Me 
eksime vähem, toetades oma m a
jandusliku mõtlemise arenenud m a
jandusega maades saja aasta jook
sul läbiproovitud majanduslikele 
arusaamadele. Samal ajal, kui ha
ridus toetub õigele pinnasele, on 
sealt kerge üle minna eriprogram
midele, mille kaudu edastatakse 
kogu maailma majandusliku mõtle
mise kultuuri erinevaid valdkondi.

Kas see õpetus on absoluutselt 
riskivaba? Ei ole. Kui risk näitab 
meie tulevikuhinnangu ja  saabuvate 
sündmuste võimalikku erinevust, 
siis turumajanduse üldteooria õppi
misega seotud risk on suur, kui 
meil ei õnnestu välja rabeleda prae
gusest käsumajandusest, kui meie 
mõtlemisruum suletakse jällegi vaid 
NL-st tuleva informatsiooniga. ,

ANDRES ARRAK,
RAUL EAMETS,
URMAS SOOTS,
VIKTOR TRASBERG, 
AVO VIIOL

P. S. Huvilised saavad jätkuvalt 
kuulata economics'I kursust kolma
päeviti, kell 18, peahoone aud. 102-

20. Maailma kaubandus.
21. Maailma maksekorraldus.

Jus t enne avaldamist teatati toi
metusele, et artikkel väljen dab  
ainult autorite seisukohti, mitte 

Toodud teemade loetelu ja  jär- kogu kateedri om i. A ru saam atu ste  
jestus on antud ammendavana ma- vältimiseks soovitab toimetus ava* 
jandus- ja  õigusteaduskonnale. Lii- likku mõttevahetust.
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Ühest Juubilarist 
kui niisugusest

J :  aPrÜHl on põhjust esimese juu- 
puhul õnnitleda dotsent 

LAURISTINI.
Arv,

rtiSt Qcst-
te j Vame> ct kõigist tema arvuka- 
j st kolleegidest-tuttavatest-sõpra- 
jat austajatest koosnevas õnnitle- 

. e rodus 011 põhjust ettepoole trü- 
te a .^ k i r jan d u so sak o n n a l  ja  -ka-
tiuH *' ta kunagi s ” n saa ’ 

, «ettevalmistuse, olnud ajakir-
kat • öl, seejärel õppejõud ja 
~Jj^drijuhataja . Seepärast kohe al- 
vi, ' , ° lg u  Sulle meie parimad soo- 
„ j Q ilusaimad kevadlilled. Ja ol- 
p 81. et Sa oled nüüdseks kõrgele 

jnanud, tõstame Sind juubelipäe- 
K, käte peal ikkagi viisküm-

korda õhku ja hüüame üpris 
•lusti «hurraa!»

ei taha juubelijutuna ümber 
. Jutada Sinu ankeeti, milles mui- 

0n ka teatud musti laike (näit. 
nimi mingi «neljakümne kir- 

n aÜ). Me katsume kuidagi sõ
nada seda. missugune Sa meie 

rvates oled. -
^ ^ jg e p e a l t  oled Sa tark naine, 
koil * У®'*3 i u ütelda, et ülepea on 
$■ naised omamoodi targad. Ent 
ra u mõistus, vaimulaad ja tempe- 
№ n t  ei näi tavaraamidesse mah- 
0n Sinu loomupärast andekust 
0j õ iendam as avar eruditsioon: 
$ -a palju lugenud ja arutlenud, 
ja b ^Uvisfääri mahuvad kirjandus 
a'. pUnst, sotsioloogia ja filosoofia, 
РоГч^и n’n2 endastmõistetavalt — 
VaiHi ^ ' same suurepärase
tnjc .Soskuse, mitme keele valda- 

e ja nobeda sulejooksu. 
p0Peab küll arvama, et see on töe- 
läh- . eriline teadlaspõlvkond, kes 
n .^ ineviku surveaastate ülikooli 
ja .'^ismentaliteedis suutis otsida 

tee tõelise teaduse Juurde, 
■ij, l ls kujundada oma arvamuse ja 

ailmasuhtumise ning hoida ärk

vel südametunnistuse. Tõsi,- see 
Sinu põlvkond pole eriti arvukas 
aga ega lipukandjaid ole kunagi 
palju olnud (tuulelipukandjaid me 
siinkohal kokku ei loe). Sinu töö 
kaasaegse ajakirjandusteooria vald 
konnas on meie pisukese kateedri 
teinud tuttavaks kaugel väljaspool 
Tartut. See on suur tükk head asja. 
Ka. pedagoogina oled Sa kõrgest 
klassist.

Arusaadavalt oleme. Sinu pärast 
ka mures: kauaks Sul seda füüsi
list ja  vaimset kütust jätkub? Ja 
üldse — mis kummalised energia
varud need Sul ülepea on?

Me arvame, et nende ammenda
matuks lätteks on vastutus — oma 
aja, oma maa, oma rahva ees (jul
geksime siia veel eraldi pisukese 
protsendina lisada ka oma ülikooli 
ja osakonna).

Eesti poliitika on praegu südant- 
valutavalt raske asi. Teed tuleb o t
sida julgelt , kuid mõistusega. Ja 
südamega, nagu ütleb ühes tu t ta 
vas raamatus väike prints. Aga me 
usume Sinusse, ükskõik missugu
seid arvamusi siit või sealt ka on 
Sinu kohta öeldud. Seda juhtub 
paremateski peredes, sest ega ini
mene pole kuldraha, et kõigile üh t
viisi meeldiks.

Andku elusaatus Sulle heldelt 
jõudu ja õnne — mõlemat on vaja! 
Siis me jaksame Sinuga koos loo
ta. Suvehari peab ju ikkagi varsti 
kätte jõudma, eks ole?

Kolleegid žurnalfstika 
kateedrist

Ulatame oma õpetajale peotäie 
kevadlilli ning soovime õnne ja 
vastupidavust!

«UT» toimetus

Tule Võrumaale, 
noor Icolleeg!

jJ^Pctajad on erinevad nagu õpi- 
iine tunneb end paremini
lt0Qt?S' teine maal; üks leiab suure 
jj.01' olevat parema kui pisikese;
v ?. helistab inimeste summa täna- 
\ Л  teine vaikset metsateed. On 
d lriud arvamus, et suurtes linna
l t  on enam kultuuri kui kihel- 

idades. Ent öeldakse, et on pa- 
olla esimene külas kui teine

°rnas.
üks on selge: kaugemates 

e^k o n d a d e s  ei ja tku õpetajaid, 
tj, V noori kõrgharidusega kool- 
Põh^reid* Tallinna ülemused on 
a: rjusi tagajärgedega segamini 
äli s edetabeleid koostanud ja 

^maile aastaid häbi-häbi teinud.
J õ r u  maakonnavalitsus on ot- 
^1 anud noori õpetajaid, kes siia- 

ekut ei pelga, aidata ja  toetada:

kõrgharidusega õpetaja saab 1500 
rubla laenu (kui ta on Võrumaalt 
pärit, siis koguni 2000 rubla). See 
summa ei kuulu tagasimaksmisele, 
kui õpetaja seob oma saatuse meie 
kandiga 10 aastaks.

Niisiis, mõtle järele, noor kolleeg, 
kes sa lõpetad ülikooli 1990., 1991. 
või neile järgnevatel aastatel ja 
soovid õpetajana tööle hakata. 
Võib-olla oled jus t Sina see ini
mene, keda mõni Võrumaa kool va
jab.

Konkreetseist vajadusist saab 
teateid nii tänavu kui järgmisil 
aastail maakonna hariduskoondi
sest (202710 Võru, Jüri t. 39).

ARVI LEOSK,
Võru Maakonna 

Hariduskoondise juhataja

„Ennekõike peaks töö 
käima, küll leping ka 

Järele jouab,”
arvas žurnalistika kateedri juhataja dots. PEETER 
VIHALEMM, kellele naabertoas terve hulk küsimusi 
ette pandi.
ф  Mõni nädal tagasi kõneldi 

kateedris mitu päeva soome keeles. 
Tartut, ülikooli ja ajakirjanduska
teedrit uudistas 13 kolleegi ja üli
õpilast Tampere Ülikoolist. See oli 
vist üks suuremaid kolleegide esin
dusi?

Kümmekond tamperelast käis 
siin ka 1984. aastal.  Üks suurem 
külalisgrupp oli aga  sügisel Amee
rikast ümbermaailmareisi a lusta
nud tudengitest.  Arvan, et selle õp
peaasta jooksul on kateedris käi
nud kindlasti üle saja inimese, kui 
võtta siia ka osa ülikooli ja Rah
varinde külalisi.

Q  Tamperega on siia kateedril 
juba ammused sidemed?

Need tekkisid 1972. aastal, kui 
ülikoolis töötas veel sotsioloogia 
labor. Mitmel korral kutsuti M ar
ju Lauristini Soome loenguid pida
ma, aga talle ei antud luba. 
1977. aastal õnnestus Marjul turis
mireisiga Tamperes ära käia ning 
ajakirjandussotsioloogidega side
meid sõlmida. 1978. aastal sai ta 
osaleda Uppsalas ülemaailmsel sot- 
sioloogiakonverentsil, kus samuti 
kontakte rajasime, eeskätt Lundi 
Ülikooli teadlastega, kellega on 
teoks saamas sotsioloogiaalane 
ühisprojekt.

1980-ndate algul läksid kõik 
kontaktid täie hooga tagurpidi. 
Tamperelastega saime alles 1983. 
aastal kokku Leningradis. Ja  1984 
tutvuski kümmekond Tampere Üli
kooli inimest meie kateedriga, kaks 
neist olid seekordki siin. Üks mui
dugi massikommunikatsiooni ka
teedri juhataja  professor Kaarle 
Nordenstreng.

Lõpuks oleme ka meie saanud 
Tamperes loenguid pidada, pärast 
tamperelaste visiiti käisin ka ise 
nüüd seal.

A  Minu mäletamist mööda (sel
lest oli juttu ka prof. Kaarle Nor- 
denstrengi loengus) on Tamperes 
Soome suurim ajakirjanduse uuri
miskeskus.

Uurimiskeskus kindlasti, aga ka 
koolituskeskus. Lisaks Tamperele 
koolitatakse ajakirjanikke veel Hel
singis, aga rootsi keeles Rootsi 
Sotsiaal- ja Kommunaalkõrgkoolis, 
mis tegutseb Helsingi Ülikooli ju u 

res. Soome keeles -on ülikooli ju u 
res ainult informatsiooniõpetus, mis 
ei piirdu ajakirjandusega, vaid 
hõlmab ka teisi infotöötluse eriala
sid. Kolmas ajakirjanike õpetamis- 
keskus on Jyväskyläs.

Ф  MeÜi tullakse ajakirjandust 
õppima enamasti keskkoolipingist 
nagu teisigi alasid, lisaks sisseas
tumiseksamitele tuleb läbida loo
minguline konkurss.. Skandinaa- 
viamaades käib ajakirjanike õpeta
mine veidi teistmoodi.

Tamperes, Stockholmis, Götebor
gis, Oslos jm. õpetatakse ajä^irjan- 
duskõrgkoolis, mis tegutseb küll 
ülikooli juures, ei ole aga päriselt 
ülikooli osa, vaid suhteliselt au to
noomne ja kujutab endast sisuliselt 
ametikooli. Paar-kolm aastat õpi
takse praktil ist ajakirjandust, s a 
geli pärast esimese kõrghariduse 
omandamist.

Tampere Ülikooli massikommu
nikatsiooni kateedri ja  selle osa
konna õpetus on aga teoreetilise, 
sotsioloogilise suunaga, kus tegel
dakse ka teadusliku tööga ning lõ
petatakse magistrikraadiga, mida 
ajakirjanduskõrgkoolis ei saa.

Kuna õpetussüsteem on erinev, 
: siis’ on Skandinaaviamaade üliõpi

lased meie omadest vähemalt viis 
aas ta t  vanemad, ajakirjanduses ju- 

, ba töötanud või praegu töötavad. 
' Konkurss on neil kohutavalt suur,
■ tavaliselt 10 inimest ühele kohale.

®  Need kontaktid on siiamaani 
olnud rohkem õppejõududevahell- 
sed. Nüüd on siia õppima tulemas 
ka” paar Soome tudengit.

Mais tuleb kaheks nädalaks kaks 
Tampere üliõpilast. Aija Korhonen, 
kes ka nüüd siin käis, tahab oma 
lõputöös käsitleda Eesti ja  Soome 
ajakirjanduskoolituse orientatsioo
ne ja püüdlusi. Tamperes on Eesti
ainelisi töid tehtud varemgi, üks 
lõputöö oli Eestist aastal 1988 
Soome ja Eesti ajakirjanduse põh
jal. Hamburgi Ülikooli soome pä
ritoluga politoloogiaüliöpilane Antti 
Vihinen, kes oktoobris siin käis, 
teeb oma lõputöö Rahvarindest.

&  Aija Korhonen püüdis ka ees
ti keeles meiega kõnelda. Ega meie 
üilõpllastelgi soome keelega rasku
si tule. Aga millal nemad Soome 
saavad?

Kateedri vastukülaskäik toimub 
ilmselt septembris, siis vahetame 
ka tudengeid, aga ennekõike uuri
mistöö eesmärgil. Meie aspiranti- 
delegi on seda väga vaja. Õppe
jõududest stažeerivad praegu Epp 
Lauk Soomes ja Tiit Matsulevitš 
SLV-s.

@  Tamperega sujub koostöö ilu
sasti, kas on ka koostööleping?

Ei veel. Töö käib. Arvamegi nii. 
et ennekõike peaks töö käima, küll

leping järele jõuab. Lähemal ajal 
sõlmitakse Tartu ja Tampere ü li
koolide koostöölepingud.

0  Selle nädala lõpus lahkus 
Tartust grupp Norra ajakirjandus- 
ullopilasl. Kas kateedri avatus on~ 
gi suunatud Skand^naaviamaadele?

Norralastega olen > jõudnud esi
mest korda suurema tõsise üliõpi
lasvahetuseni. Norrast on siin koos
2 õppejõuga 8 üliõpilast. Meie 
üliõpilased tegid läbi konkursi ja 
alles siis pääsesid nad koostöö- 
gruppi. Norralased ei ole siin liht
salt ekskursioonil, vaid koos meie 
üliõpilastega töötavad rühmades, 
koguvad materjali ning teevad 
kaastööd ajakirjandusele. Teemaks 
on keskkonnakaitse ja  sotsiaalhool
dus.

f Urmas Loit, juba natuke tun- 
raadlohääi, läks tagasi Taani
maale.

Кооб Olavi Paidega olid nad ka
he Taani tudengi vastu vahetatud 
samuti üliõpilaskoostööks. Loit sõi
tis nüüd tagasi osalema rahvusva
helise tudengite  ajakirja «Euro- 
reporter» kokkupanemisel, mida 
ilmub üks number aastas ja  mis 
tänavu on pühendatud transpordi
le, eelkõige raudteele. Sellest võtab 
osa 19 korgkooli üle Euroopa, 
Tartu Ülikool on kahekümnes.

Skandinaaviamaadega süveneb 
koostöö nähtavasti veelgi. P raegus
tele kogemustele tuginedes katsu
me jõuda aastavahetuseks või hilis
sügiseks üsna tõsise projektini, s.o. 
Skandinaavia- ja  Baltimaade aja
kirjandustudengite koostööprojek
tini. Ühisprojekt haaraks kõiki 
Skandinaaviamaade ajakirjandus- 
koole, mida on 14, n ing ka Eesti, 
Läti ja Leedu ajakirjandusosakon- 
di. Tänu põhjapoolsetele kontakti
dele on need välja kujunemas ka 
lõuna poole. Selles mõttes kujuneb 
välja tõesti mingi Baltoskandia 
ajakirjanduskoolitus. Võrreldes mit
me teise erialaga on meil suur 
eelis selles, et välismaa kolleegidel 
on suur huvi siia tulla ning et me 
saame kohe ühiselt tööd teha.

Ф  Keda kevadel veel oodata on?
Mais ootame kaht Tampere tu 

dengit, Hamburgist tuleb politoloo- 
giaiiliõpilane. Lähemas tulevikus 
ei ole rohkem tulijaid teada, ent 
elu muutub kiiresti, iga nädal võib 
tuua uusi teateid ja huvilisi.

Aga meie tudengitest on praegu 
kolm Prantsusm aal Nantes’is. E u
roopa Ajakir jandustudengite Foo
rumile sõitsid Aavo Kokk, Triin 
Vihalemm ja Priit  Pullerits.

Kateedri välissidemetele aitab 
palju kaasa see, et nüüd on olemas 
Skandinaaviamaade Ajakirjandus- 
koolide Rektorite Komitee, kes käib 
regulaarselt koos. Viimasest koos
olekust võttis Marju osa, loodeta
vasti osaleme ka järgmise! kokku
tulekul maikuus Norras.

Küsis VARJE SOOTAK

ф  PÄEVAUUDISED §  PÄEVAUUDISED ф  PÄEVAUUDISED #  PÄEVAUUDISED ф

Partei
(Selle loo algus oli eelmises lehes)

Aga seal üleval elas minu sõber 
Pump, pritsimees ja üldse ladna 
mees igapidi.

«Pumbakene, vast oled sina nii 
lahke ja astud meie uude erakonda. 
Tead, valimised on siinsamas, ukse 
taga.»

«Armas taevas!» hüüdis sõber. 
«Kuhu pean ma siis panema o m a  
erakonna — Pumpajate Osakonna?»

«Armas taevas!» kiikasin minagi. 
«No ega siis sinu Pumpajate O sa
kond iseseisvalt valima ei lähe?»

«See’p see ongi, et läheb. P um 
pajad valivad iseseisvalt, ja  nii 
edasi. Iga osakond valib iseseisvalt. 
Nimekirjad on juba ammu koos.»

Tormasin vürtspoodniku juurde.

Vürtspoodnik naeris mind väl
j a . . .  nagu kord ja kohus. Missu
gusest metsast ma siis õieti pärit 
olen, kui ma sedagi ei teadnud, et 
kõik Vürtspoodnikkude Ühingu

rühmitused tahtsid valida — ise
seisvalt. -----------

1) Vürtspoodnikud, kes kodus 
leiba t e e v a d ;  2) leiba e i  t e e ;
3) k a u p l e v a d  piimaga; 4) pii
m aga e i  k a u p l e ;  5) a n n a 
v a d  võlgu; 6) võlgu e i  a n n a .

Umbes taoline lugu oli pesunais
tega:

1) pesunaised, kes pesevad oma 
kodus; 2) pesevad «sakste» juu 
res; 3) pesevad kõik, mis neile ette 
antakse; 4) peale klantspesu.

Muidugi oli kingseppadel sam a
sugune iseseisvustung nagu eel
mistelgi, ainult osakondadega olid 
nad kaunis kokkuhoidlikud:

1) kingsepad, kes teevad ainult 
uusi jalanõusid; 2) kes teevad uusi 
jalanõusid ja parandavad ka vanu.

Rätsepatel oli kaks iseseisvat va- 
limisosakonda.

Samuti voorimeestel:
1) ühehobuse voorimehed; 2) ka

hehobuse voorimehed.
Läksin juhtumisi mööda ühest 

restoranist, astusin sisse, et juua 
naps viina edaspidise tegevuse er
gutamiseks. Tegin muuseas juttu 
peremehega.

-----------«mina astun hea meele
ga teie erakonda, ainult olge nii 
lahke ja võtke pooled minu m ak
sud enda kanda.»

«Mispärast?»
«Sellepärast, et meil on oma kan

didaat, kes uues riigikogus tingi
mata lubab läbi viia meie maksude 
v ä h e n d a m is e . -----------meie, resto
ranipidajad, läheme valimistele ise
seisvalt.»

«Hm . . .  Aga vast maksab kõ
nelda nende isandatega?» tähenda
sin laudkondade poole.

«Ei maksa,» vastas ta. «Resto
ranidest ei saa te oma parteile ain
satki liiget. Meie siin oleme kõik 
hästi organiseeritud; ja-jaa — ka 
need seal, kes rüüpavad kartuli- 
ekstrakti ja odrasahvti. Igatahes 
jagunevad nad mitmesse osakonda, 
kuid iga osakond on omaette polii
tiline üksus:

1) rüüpajad, kes maksavad; 2) 
rüüpajad, kes e i  m a k s a ;  3) rüü 
pajad, kes teiste kulul rüüpavad;
4) rüüpajad, kes seisavad oma ja l 
gel; 5) rüüpajad, kes tarvitavad 
tuge.

(Järg 4. Ik.l
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Väljavõtteid ТО a|ü 
28. konverentsi Ja uue 

komitee otsustest
O  Lõpetada Haridus- ja Teadustöötajate Eesti Vabariiklikku Ameti

ühinguorganisatsiooni kuuluva Tartu Ülikooli ametiöhinguorgani- 
satsiooni tegevus.

ф Moodustada iseseisev Tartu Ülikooli ametiühing, kes on endise 
ametiühingu õigusjärglane.

ф  Võtta vastu Tartu Ülikooli Ametiühingu (TÜAÜ) tegevuskava ja 
põhikiri.

Ф  Lugeda kõik senise Tartu Ülikooli ametiühinguorganisatsiooni liik
med automaatselt TÜAU liikmeteks. Neil, kes ei soovi kuuluda 
TÜAÜ-sse, esitada kirjalik avaldus kas oma ametiühingubüroote 
või TÜAÜ komiteele.

Igal ametiühingubürool otsustada konkreetsest olukorrast lähtu
des, kas nad korraldavad oma algorganisatsiooni tegevuse uue põ
hikirja alusel ümber ning viivad uute juhtorganite valimised läbi 
juba kevadsemestril või töötavad se p a s  koosseisus edasi saste

#  Konverents valis TÜAÜ esimeheks Aleksander Jakobsoni, asetäit
jateks Kersti Melesaare ja Urve Liini. TÜAÜ komiteesse kuuluvad 
lisaks eelmainitutele kõigi ametiühinguburobde esimehed.

#  Mitte astuda Haridustöötajate Ametiühingu Vabariiklikku Liitu 
ning lõpetada liikmemaksude ülekandmine Haridus- ja Teadustöö
tajate Ametiühingu Eesti Vabariiklikule Komiteele k.a. 31. märt
siks. Meie poolt valitud harukondliku ametiühingu konverentsi 
delegaatidel jätkata tööd kuni 3. aprillini (incl.).

Ф  Toetada käesoleva konverentsi poolt heaks kiidetud põhimõtete 
alusel Eesti Kõrgkoolide Ametiühingute Liidu loomist ja astuda 
selle kaudu Eesti Ametiühingute Keskliitu. Kõrgkoolide Ametiühin
gute Liidul taotleda Haridus- ja Teadustöötajate Eesti Vabariikliku 
Ametiühinguorganisatsiooni varade õiglest jaotamist, kasutades 
vajaduse korral kompetentsete organite abi.

Ф Moodustada TÜAÜ streigifond, millesse kanda laekuvatest liikme» 
maksudest 25 000 rubla.

Ф  Kinnitada TÜAÜ liikmemaksude protsentuaalne jaotue (peale strei- 
gäfondi eraldamist): 30% algorganisatsioonidele, 20% TÜAÜ palga
fondiks ja 50% TUAÜ tegevuskava elluviimiseks,

ф  Võtta teadmiseks K. Meiesaare informatsioon TÜ sotsiaalse arengu 
fondi (SAFi) kasutamisest 1989.a. Alles TÜ 1990. aasta kasumi 
jaotamise põhimõtete selgumisel (seda otsustab ülikooli juhtkond), 
on võimalik töökollektiivi koosolekul otsustada SAP! jaotamise 
põhimõtted. Seni väljamakseid ei tehta,

TÜAÜ e s i m e h e  j a  a s e t ä U j & U  1 6 ® j a o t u s  
n i n g  v a s t u v õ t u a j a d !

ф  A. Jakobson — töötingimused, tööhõive, töötüüd, koostöö teiste 
ametiühingutega, koostöö linnavolikoguga, a-ü liikmete esindamine 
ja kaitsmine administratsiooni ees.
E. 11 — 14; K. 1 1 -1 4 ; R. 11 — 14.

ф  ü . Liin — kõik juriidilise iseloomuga küsimused, kollektiivleping, 
elamispinna küsimused, kultuuritöö, töövaidluskomisjoni 
E. 14—16, N. 12—14.

ф  K. Meiesaar — majandusküsimused (sotsiaalse arengu fond, a-ü. 
eelarve, koostöös Ametiühingute Keskliidu arenduskeskusega — m a
jandusanalüüs) ,  töötasu, lastetöö.
T. 10—12; K. 14—16.

Kroonika

VENIA LEGENDI
Kaubatundmise ja kaubanduse or

ganiseerimise kateedri dotsendi kt. 
Tõnu Mauringu venia legendi 
loeng teemal «Uute kaupade kva
liteedi hindamise printsiibid» toi
mub 24. aprillil kell 15 majandus
teaduskonna aud, 208 (Nooruse 
tn. 9 ).

KÖIGILÖ 
VÕROKOISILO,

KIA OPPASO JA OPPISSO TAR
TU ÜLIKUULIN, Võro keele ja 
kultuuri aolehte «VIRUSKUNDRA» 
müüäs egäl tüüpääväl eesti kiräh- 
duse ja rahvaluulõ kateedrin (ph. 
137). Üts nummõr mass 50 kopkat 
tükk. Saia om edimädse 4 num- 
mõrd, egä  päiv om uuta vahtsõt,
5. nummõrt,

Toetagõ võro kiilt ja võro miilt!

MARJU KÕIVUPUU

ÜLIKOOLI 
«KÖNETRAATIDE 

NUMBREID»
jagab allasutustele teabetalitus (ph. 
223, Eeter Schnur).

Uus raamat vajab juba ka pa
randusi:

Vale Õige
Eesti ajaloo kat. 268 350
Otorinol. ja of-

talmol, kat.
otorinol, os. 3 46 97 3 09 07

3 42 35 3 09 70
oftalmol. os. 3 42 54 3 09 72

3 32 90 3 09 27
3 32 75 309  05

EKP TÜ komitee
sekretär 350 3 34 58

A/ü esimees ALEKSANDER JAKOBSON, sündinud 1940. a., lõpe
tanud Tallinna Tehnikaülikooli 1967. a., töötanud Tartu Ülikoolis 
1967— 1978 ja Eesti Teaduste Akadeemia Spetsiaalse Konstrueerimis- 
büroo Tartu filiaalis 1978— 1990, Osa võtnud Eesti ametiühingute re
formimisest Rahvarinde Tartu Kesktoimkonna liikmena, Tartumaa 
ametiühingute koordinatsiooninõukogu liikmena, Eesti Ametiühingute 
XX kongressi dokumente ette valmistanud komisjoni liikmena. Tartu 
Linnavolikogu liige.

Parteitu. Abielus. Perekonnas täiskasvanud poeg.
A/ü aseesimees URVE LIIN — vt. lähemalt «UT», 12. jaannar

1990. a.

. A/ü aseesimees KERSTI MEIESAAR, sündinud 1960. a., lõpetanud 
fÜ majandusteaduskonna 1973. a. Lõpetamisest saadik töötanud m a
jandusküberneetika ja  statistika kateedris, käesoleval ajal dotsendina, 
majanduskandidaat. Majandusteaduskonna a/ü esimees. Osalenud Tar
tumaa ametiühingute koordinatsiooninõukogu ning Eesti Ametiühin
gute XX kongressi dokumente ette valmistanud komisjoni töös.

Parteitu.: Abielus, perekonnas kasvamas kaks tütart.

Kui keegi, leiab veel parandusi, 
palutakse teatada teabetalitusele.

ANTIIKKULTUURI
lektoorium on kolmapäeval, 11. ap
rillil kl. 18.15 TÜ nõukogu saalis. 
Kavas Sergei Stadnlkovi ettekanne 
«igavik ja  aeg muistses Egip tu
ses».

TÜ RAHVAKUNSTI- 
ANSAMBEL

kutsub kõiki ansambli 45-aasta.st 
tegevust tähistavale juubelikontser
dile reedel, 13. aprillil kl. 19.30 
«Vanemuise» kontserdisaalis.

Ansambli minevikust, traditsioo
nidest ja praegusest seisust lähe
malt järgmises «UT-s». Teadus
raamatukogus on vaadata  juubeli- 
väljapanek.

> TU KLUBI 
VIDEOTEEGIS

Laupäeval ja pühapäeval kl, 21 
KEVADDISKO I ja  II.

NBl Üliõpilaspilet kaasal

Haridusministeerium 
premeerib 

pedagoogikauurimusi
PREMEERIMISE J U H E N D  

1. Ü l d s ä t t e d

1. Pedagoogika-alaste tööde preemia annab Eesti NSV Hari<№ 
ministeerium.

2. Preemia eesmärk on:
1) stimuleerida pedagoogika-alast uurimistööd Eestis;
2) tõsta esile paremaid pedagoogika-alaseid uurimusi ja aidata № 

sa nende rakendamisele.
3. Preemiateks vajalik summa nähakse ette Eesti NSV Harid11* 

ministeeriumi tsentraliseeritud vahendite eelarves.

11. P r e m e e r i m i s e  t i n g i m u s e d

valdkonnas

51’

4. Pedagoogika-alaseid-preemiaid on kahte tiiki:
1) preemia saavutuste eest pedagoogikateaduse 

preemia on H. Liimetsa nimeline);
2) preemia pedagoogikateaduse saavutuste populariseerimise je f 

kendamise eest.
5. Teaduslikeks saavutusteks loetakse: ,
1) iseseisvate väljaannetena publitseeritud pedagoogikaalaseid uufl 

musi, 1
2) uurimuste kogumikke,
3\ kõrgkoolide pedagoogika- ja metoodikaõpikuid,
4) ajakirjades või kogumikes publitseeritud teaduslikke artikleid
5) ülalloetletud töid käsikirjadena (masinakirjas) vormistatutei1* 

k. a. dissertatsioonid.
6. Saavutusteks pedagooglka-alaste teadmiste populariseerimisel J : 

rakendamise! loetakse laiemale üldsusele, eriti õpetajatele ja la5̂  
vanematele määratud:

1) publitseeritud või käsikirjalisi (masinakirjas) pedagoogilise 
suga Drošüüre, tekste ja kogumikke,

2} ajakirjanduses publitseeritud pedagoogilise sisuga artikleid,
31 pikaajalist edukat loengute pidamist pedagoogika valdkonna*,
4) teadustulemuste rakendamist metoodilistes materjalides ja õpF 

töös.
7. Premeerimisele ei kuulu üldharidus- ja kutsekoolide õpikute välj* 

töötamine, kutsealane loengute pidamine kõrgkoolides ja muudes õ p f 
asutustes.

8. Tööde hindamisel arvestatakse nende panust eesti kooliuuendt151 
heaks.

9. Preemiad antakse kahe eelmise kalendriaasta jooksul saavuta^1 
tulemuste eest: ühel aastal teaduslike saavutuste eest, teisel pedag^ 
gika-alaste uurimuste propageerimise ja rakendamise eest.

Ш.  P r e e m i a m ä ä r a d

10. Preemiad on kolmeastmelised:
I astme preemia — 900.— rbl.

II astme preemia — 700.— rbl.
III astme preemia — 400,— rbl.

11. Kui preemia määratakse loomingulisele kollektiivile, 
kollektiiv selle oma liikmete vahel vastavalt iga liikme panusele

12. Preemiate määramise komisjonil on õigus vastava tasernež; 
tööde puudumisel jä t ta  mõni preemia välja andmata, samuti on õig!; 
anda välja mitu sama astme preemiat ning jä t ta  mõne astme preefl11' 
välja andmata.

IV, P r e e m i a t e  m ä ä r a m i s e  k o r d

13. Taotlused preemiate määramiseks esitatakse jooksval aa^!, 
vastavalt premeeritavate tööde liigile jaanuarikuu jooksul Eesti АИ 
deemällse Pedagoogika Seltsi juhatusele (202400 Tartu, Tartu Ullk°0 
pedagoogika kateeder). J

Taotlusi võivad esitada teadusasutused, pedagoogilised kollektHv 
ja üksikisikud. Argumenteeritud soovituskirjale peab olema lisagi 
esitatav töö, loengutegevuse premeerimist taotledes mõne ioeng^ 
organiseeriva keskasutuse arvamus. Premeerimiseks esitatud tö^ 
nimekiri koos annotatsioonidega avaldatakse «Õpetajate Lehes».

14. Preemiate määramiseks moodustatakse 5-liikmeline komisj^ 
Etteparfeku komisjoni koosseisu kohta teeb EAPS-i juhatus Eesti N? 
Haridusministeeriumile, kes kinnitab komisjoni. Komisjoni koossei5. 
ei või kuuluda isikud, kellele taotletakse preemiat. Komisjon on ots1-' 
tusvõimeline vähemalt kolme liikme kohalolekul, Otsused tehakse li*’ 
häälteenamusega.

15. Premeerimiskomisjorii otsused kinnitab Eesti NSV Haridus^, 
nisteerium. Tulemused tehakse teatavaks pedagoogilises perioodil1', 
hiljemalt jooksva aasta 1. maiks. Preemiad koos vastava diplomis 
annab välja haridusminister.

16. Premeeritud löõde autorid säili tavad premeeritud tööde suhte 
kõik autoriõigused.

Partei
(Algus 3. lk.J

karsk-Mu viimane lootus oli — 
lased.

■ Kuid . , .  kuid . . .  Ka need bruu- 
tused . . .  läksid i-s-e-s-e-i-s-v-a-l-t, 
jagunedes kahte iseseisvasse ossa!

I) need, kes olid otsekohese kars- 
kustöö poolt; 2) need, kes olid 
kaudse karskustõö poolt.

Mis pidin ma tegema? Mis või
sin ma veel teha? Nad kõik tah t
sid valida iseseisvalt n ing  olid kok
ku seadnud o m a  kandidaatide 
nimekirjad.

Võtsin kätte, tegin otsuseks asu
tada Parteide Nimekirjadest Välja-

kukkunute P a r t e i . . .  kuid esimene 
isik, kellele oma plaanist kõnele
sin, oli sellegi partei juba a su ta 
nud ning püüdis mind nagu puri
kat oma võrku.

Mina aga tingimata tahtsin s a a 
da juhtivaks jõuks. Selleks tun d 
sin enese olevat kutsutud s e a l t . .  . 
ü le v a l t . . .  taevast.

Ning lõppude lõpuks ometi õn

nestus mul mu ettevõte: minu üm
ber kogunesid tuhanded, kümned ja 
sajad tuhanded, kes moodustasid 
Sissekukkunud Parteiasutajate  P a r 
tei.

Kandidaatide nimekirjad olid val
mis; muidugi figureerisin mina seal 
esimesena.

Aga kui läksin ära andma seda

nimekirja, oli vastava ametik » 
uks juba lukus n ing kuri koer 9"' 
seeris selle ukse taga.

OSKAR LUTS 
«Följetonid»

Toimetaja VARJE SOOTA1*

Ü L I K O O L I  A J A L E H T
Lehetalituse aadress 202400 Tartu, Ülikooli t. 18. TÜ, ruumid *240, 241, tel. 3 51 80, Tartu Trükikoja trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. IIL
Tellim, nr. 1170. Tiraaž 2500 eks.
«Universitas Tartuensis» — газета Тартуского Университета, 202400 Эст. ССР. Тарту, ТУ. Юлнкооли 18—241. Тел. 3 51 80.

«UT» ilmub гееdeti'
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••Ü lik o o lile
tylewlIC'"

И. aprillil räägiti  peako
misjonis õpetajate etteval
mistusega seonduvast ja 
aineinstituutidest. 
t 'Mõttevahetus aineinstituu- 

tjde küsimuses jätkub 18. ap- 
^Hl, mil püütakse lähemale 
Jpuda instituutide majandus
l iku  külge puudutavatele 
küsimustele. Paljusid teisigi 
*<Õne all olnud probleeme on 
aeg majanduslikult  küljelt 
yaagida, kuid ülikooli ma- 
janduspooše puudumine jä- 
Jab kahjuks tähtsad otsad 
,abti. Kaua veel?

T°LMETUSE INTERVJUU

Csmbridie’!
* Ю ‘Л R
4 1

P°ol aas ta t  kestnud uurimistööU 
faasis äsja filosoofiaprofessor 
fcERO LOONE.

Härra professor! Kuidas oli 
v°imalik pääseda Cambridge’isse?
, Mind kutsus, üks Cambridge’i 
«Plledžeid Clare Hall 1986. aasta 
?-eul. Üldiselt kutsutakse neid, 
• c|le teaduslikud kirjutised kutsu
jale huvi pakuvad. 1886-ndal oli 
P?°l aastat liiga pikk aeg ja ma 

säanud Nõukogude poolt tööluba, 
/lööciunud aastaks oli nõukogude 
° rd. juba sedavõrd pehme, et väl- 

Jasõiduks läks vaja vaid Tallinna 
Vah'tsusametnike kinnitust, mida 
!riuile ka ei keelatud. Olin Inglis- 
J]la;>l ja Šotimaal ligi kuus kuud - 
■ °ktopbrist 5. aprillini.
. ®  Milles seisnes töö Carnb- 

r:c3ge’is?

ж *

HÄWÕTTilfD
%  Alillal on lihavõtted?
Kui sakslased lihavõtetele mõtle

vad, näevad nad oma vaimusilmas- 
kohe päikesepaistet, soojust, rohe
lust, lilli,, loomalapsi, jalutuskäiku 
talvfeniäntlita ja metsatait mune
vaid lihavõttejäneseid.

Kalendritegijad arvestavad liha
võtteid kuu järgi: ülestõusmispüha 
on pühapäev pärast esimesi keva
dist täiskuud. Taoline ajaarvamine 
viitab selle traditsiooni vanale pä
ritolule. Aga kes siis praegusel ajal 
oma elu enam kuu järgi seab? Mil
line õnn, et see tähtpäev kalendris 
(mõnes) kirjas on. Üks on kindel 
-  tänavu peame ülestõusmispüha 

f5. aprüläi.

<0 Kannatusnädal.

Pole põhjust kahelda selle kiri- 
kuaasta vanima ja suurima püha 
paganlikus päritolus. Siia kuuluvad 
veel teisedki tähtpäevad: palmipuu
depüha, suur neljapäev, suur reede, 
vaikne laupäev ja  ülestõusmispüha. 
Terve nädal kokku moodustab k an
natusnädala.

Palmipuudepüha (s. a. 8. aprill) 
on päev, mil Jeesus Kristus eesli 
seljas Jeruusalemma saabus ja kus 
rahvas teda palmi- ja õlipüuoks- 
tega tervitas (need on idamaades 
rahu ja töö sümbolid — hoiab ju 
rahutuvigi mõnikord õlipuuoksa 
noka vahel). Saksakeelsel alal on 
kombeks üksteist vastastikku rohe- 
liste vitstega «nüpeldada». Palmi
okste puudumisel kasutatakse ko
halikku materjali (kaske, paju, 
pööki vm.).

Suur neljapäev (sks. Gründon- 
nerstag  'roheline neljapäev’)- Ger

maani paganatel ja ka vanasaksa 
traditsioonis oli nimelt see päev. 
põllutööde alguseks. Kes sel päeval, 
töötas, selle põld roheliseks läks, 
vastasel j u h u l ..  . Tänapäeval piir
dutakse rohelise salati söömisega 
ja sellega ka seletatakse selle päe
va «rohelust». Kiriklikus kontekstis 
oleks seletus järgmine: sel päeval 
said kirikust väljaheidetud patused 
(peale piisavalt pikka harrast ka
hetsust) taas selle rüppe veetud, 
•ning säärasel pidulikul puhul ehti
sid nad endid lehtede ja lilledega. 
Neid rõõmsaid patuseid nimetati ka. 
«rohelisteks» ja päeva dies viridum  
(roheliste päev).

Suur reede (Karfreitag  — ’leina- 
reede’) on kirikuaasta kõige tõsi
sem püha, Jeesuse Kristuse risti
löömise päev. Jeesuse seitsmepäe
vase kannatuse mälestuseks kannab 
kogu nädal kannatusnädala  nime.

Vaikne laupäev — Kristuse kau
ri apaneku päev, järgnev pühapäev 
on aga juba ülestõusmispüha.

Armas lugeja näeb ise, kui tihe
dalt on omavahel põimunud pa
ganlik ja kristlik traditsioon.

Jänesed, munad ja muud to
redad tavad.

Saksakeelsel alal on tänapäeval 
lihavõtteaegne põhitegevus lihavõt
temunade otsimine. Vanad ger
maanlased pidasid omal ajal ke
vadpühi ning tundsid rõõmu loodu
se tärkamisest. Looduslähedaste! 
rahvastel sümboliseeris muna elu, 
jänes seevastu viljakust (linnaini
mesele teadmiseks: metsküülikul on 
aastas 25—35 poega).

• - “psssigg
munade otsimisega... Para ja  pikiva
hega käib ja lu tajate  ees kahejalg
ne lihavõttejänes, kes muneb ka 
šokolaadi- ja martsipanmune, a eg 
ajalt samuti papist . jaanalinnumü- 
ne. Halva ilmaga jääb jänes tuppa 
munele. Kui tal juhtuvad mälu- 
lüngad tekkima, otsib tema mune 
meeleheitlikult lõpuks terve pere.

Lihavõttepuu kuulub uuemate ta 
vade hulka.- Nädal enne m unade
pühi riputatakse majaesine puu 
tühjaks puhutud või värvitud puust 
mune täis.

Sakslaste seas on laialt tuntud 
nn. munakoksimine: lapsed löövad 
keedetud mune kokku; kelle muna 
puruks läheb, peab oma jao teisele 
kinkima.

Šveitsis lõpetatakse kannatusnä
dal iihavõttelõkkega, mis sümboli
seerib ühtlasi ka külma ja pimeda 
aastaaja  ärasaatmist. Noored ar
mastajapaarid panevad oma tunde 
leekidest ülehüppamisega proovile.

Eraldi lihavõttesöömaaega seal- 
mail ei tunta. Mõnes piirkonnas 
küpsetatakse lihavõttekooke või 
-kringleid, mis on tihti tähe-, loo- 
ma- või taimekujulised (meenutus 
ohvrileibadest). Oma kindel koht 
on ka lihavõttelaaladel.

Üks lihavõttetava on kaasajal ka . ,
lihavõttejalutuskäik, mis kunagi Lopuks mai lugem veel ara, et
toimus piduliku ja värvika prot- ° I!ia sopradele-sugulastele saade-
sessiooni vormis. Rongkäik siirdus takse hhavottekaart, millel seisab
naaberkülla, et seal teada anda: «Roomsaid munadepuhil»
«Jeesus on üles tõusnud!»

Esimest korda on nähtud mune- 
vat lihavõttejänest 1343 ning siis
õnnestus ta ka jäädvustada Speye- 
ri toomkiriku missaraamatusse. 
Miks jus t sinna? Keskajal oli üles
tõusmispüha naturaalmaksu äratoo
mise viimane tärmin (selle hulka 
laksid ka jänesed ja munad). 
Raudkuked kirikutornidel kontrolli
vad veel nüüdki selle kohustuse 
õigeaegset täitmist.

Lastele ja lihtsameelsetele pa ja
tatakse aga, et jänesed hauduvat 
lihavõttemune, kusjuures nad neid 
veel kavalasti aeda rohu sisse, põõ
sasse ja mujale peitvat. Igal juhul 
on munev jänes zooloogiline ime. 
Mõnel pool on kohatud ka mune 
tassivaid kukki, kurgi, eesleid või 
koguni kägusid. Huvitava seletuse 
annab kirikuloolane Bieritz: «Jee
suse ülestõusmise sümboliks võis 
jänes saada ka sellepärast, et a r 
vati, nagu ei magaks see loom 
iialgi.»

Vanasti pidutseti korraga vähe
malt nädal aega ja üsna põhjali
kult, sest eks teatud juba tookord
ki seda peopidamisfilosoofiat: kui 
juba, siis juba. Peo puhuks toodi 
ohvreid, paluti jumalaid, söödi tu 
gevalt ja  tantsiti niipalju, kui jak 
su oli.

Lihavõitejalutuskäiku veidi kaas
aegsemas rüüs kirjeldas Goethe 
oma «Faustis». Väike grtiünes vii
bimine on tihedalt seotud pühade-

SUSANNE MÜLLER 
NELE SIIMRE 

MARI TARVAS

_ Olin ühtaegu koliedži liige, ilma 
f^tamiskohustuseta, ja  kuulusin 
■Jri j an a f i losoo f i a tead uskond а . 

j}*ngeid teadusliku töö plaane Ing- 
•^rriaal ei nõuta. Andsin toimetus- 

seitse erinevat kirjutist. Vii- 
'  ane telliti kuu aega enne tagasi- 
:0‘tü. Iga päev käisin äärmiselt 
jniigayas raamatukogus, kus võisin 

riiuleist raamatuid võtta. Ox- 
п°..Гс*> ülikooli pearaamatukogus 
a>teks tuleb tellida raamatud lu- 

j^mislauda nagu meilgi. Pileti tõt- 
u .Inglismaale hilinenud, ci jõud 

J jd  ma enam kataloogiarvuli kä- 
'J'Semisc kursustele, mis algasid 
^Ppeaasta algul. Kuid peatselt sain 
ue-le ka omal jõul selgeks.
. Ä  Müie poolest tööolud Camb- 

veel meie omadest erine- \vad?

. Lugemist väärivate humanitaar- 
■ sotsiaalteaduslike raamatute 
ujk ületab mitmeid kordi lugemis- | 
oirne. Kuid filosoofiateaduskond 
^rnäldas mul tellida fotokoopiaid, 

p ls Inglismaal on üsnagi kallid. 
gPeerim istasust  läheb osa raha 
^l,toritele. Autoriõigus on intellek- 
uaalse omandi õigus ja seda voe- 

s'll(se Lääne maailmas äärmiselt tõ- 
Uurijat ei toida mitte ame- 

koht, vaid looming. Meil selline 
l0tteviis juurdunud ei ole.
 ̂ Uurimisrühmad, osakonnad ja 
eaduskonnad korraldavad regu- 
aap c id  ettekande- ja arutluskoos- 
•ekuid. Ette kantakse mõni sõlm- 

Ji^bleem hiljem avaldatavast artik-

(Järg  2. lk.)

Täna õhtul kell 19.30 tähistab Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambel «Vanemuise* kontserdisaalis 
oma 45-aastast tegevust juubelikontserdiga. Ansambli ajaloost, traditsioonidest ja tänasest päevast saate 
lugeda lk. 3.
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Herman 
Vahter

70
Uskumatu, kuid nii see on —

4 . aprillil täitus nakkushaiguste, 
dermatoloogia ja veneraloogia ka
teedri juhatajal professor Herman 
Vahteril 70.

Ta on sündinud Muhumaal. S aa r 
lastele omast muhedust, väsimatut 
tööarmastust ning sitkust on tal 
jä tkunud tänaseni. Arstiteaduskon
na lõpetas ta 1946. aastal cutn 
laude. Juba õppimise ajal alustas 
juubilar tööd nahahaiguste kateed
ris õppejõuna.

Töö kõrvalt valmis 1952, aastal 
kandidaadi- ja  1964. aastal doktori
väitekiri. Kateedrijuhatajana on ta 
töötanud alates 1966. aastast.  S a 
mal ajal on H. Vahter täitnud ka 
vabariigi peadermatoloogi vastu- 
tusrikast ülesannet. Ta on avalda
nud trükis 3 monograafiat, juhen
danud 9 kandidaadiväitekir ja. Juba 
aastaid on ta vabariikliku dermato- 
veneroloogide atestatsioonikomis
joni esimees. Enamik meie derma
tolooge on professori õpilased. Ta 
on ka üleliidulise dermato-venero- 
loogide teadusliku seltsi presiidiu
mi liige ja Meditsiiniakadeemia 
sama seltsi esimees.

Oma eriala hea spetsialistina, 
abivalmis, kohusetundliku ja sõb
raliku kaastöötajana on professor 
Herman Vahter pälvinud nii pa t
sientide, õpilaste kui ka kolleegide 
sügava austuse.

Palju õnne!
Kolleegid kateedrist ja 

kliinikust

Vello Pert 
50

3. aprillil sai viiekümneaastaseks 
füsioloogia kateedri assistent Vello 
Pert, keda õnnitlevad kolleegid ja 
arvukad õpilased.

Tänu
Rektori käskkirjas pälvisid tänu 

hea töö eest ning õnnitluse 50. 
sünnipäeval dots. ALLA MÖTTUS, 
teadur HELBE NUTT, assistent 
VELLO PERT ja vanemteadur 
TOOMAS RODIMA, 55. sünnipäe
val vanemteadur IMBI TALVIK 
ja juhtiv insener EBBA LOODMAA 
ning 65. sünnipäeval desinfektor 
OIE TÖNSPOEG.

Sotsialismist realismi
TÜ N Õ U K O G U S  

30. m ä r t s i l  
#> ÜHISKONNATEADUSTE ÕPETAMISEST. 
ф  KUTSED.
#  VALIMINE.
#  TEADUSÜRITUSED.
#  PREEMIA KANDIDAADID.

#  Sotsialismist realismi jõudmi
seks tuleb vist tõesti ühiskonnatea
duste õpetamist praegu pidada. 
Ümberkorraldustega on alustatud, 
lõplik selgus pole vist veel kellelgi 
käes. Viimase nõukogu jaoks oli 
komisjon välja töötanud ühiskonna
teaduste õpetamise otsuse projekti. 
Seda tutvustas õppeprorektor prof. 
HEINO SI1GUR.

Mujal maailmas on üliõpilastel 
võimalik valida vajalikke ja meele
päraseid aineid, mille omandamise 
eest peab koguma teatud arvu 
punkte. Meie kõrgkoolides on ühis
konnateadusi õpetatud väga suu
res mahus, ülepolitiseerituna ja 
ainult marksistl ikust teooriast läh
tudes. ühiskonnateaduste  ümber
korraldamist alustati ülikoolis möö
dunud aastal — kateedrid hakkasid 
muutma oma sisu ja nimesid. 
NLKP ajaloo kateedrist ja  teadus
liku kommunismi kateedrist sai 
sotsialismi ajaloo kateeder, filosoo
fia kateedris t filosoofia ja poliitika
teaduste kateeder (selle teise poo
le baasiks said endised teadusliku 
kommunismi kateedri noored õppe.- 
jõ u d ) .

Projektis olid sellised ettepane
kud.

Üldharidust andva ainebloki 
(ühiskonna-, ajaloo-, käitumis- ja 
kultuuriteaduste alused) kohustus
likud, valik- ja fakultatiivkursused 
moodustavad kokku 160 tundi.

Filosoofiat, teoreetilist m a jan 
dusteadust, sotsioloogiat ja poliiti
kateadust õpetatakse kolmel vii
sil:

a) ü l d a i n e n a  — kõigile, on 
kohustuslik filosoofia (teaduskon
na valikul maht 64 või 96 tundi, 
v. a. arstit,  — 46 t.), lõpeb eksa
miga.

Teoreetiline majandusteadus on
kohustuslik majandus- ja õigustea
duskonnas ning sotsioloogia, žur- 
nalistika ja majandusgeograafia 
erialal.

Eesti ajalugu õpetatakse kohus
tuslikuna kõigis vene õppekeelega 
rühmades;

b) v a l i k a i n e n a .  Selle ko
hustuslikkuse kehtestab (valib) tea
duskond:

О  teoreetilist majandusteadust 
(poi. ök.) 32, 64 või 96 tundi, lõpus 
eksam

O  poliitikateadust 32 või 64 
tundi, lõpus eksam,

О  sotsioloogiat 32 tundi, lopus 
eksam;

c) v a l i k k u r s u s t e n a ,  mille 
valikupiirid kehtestab teaduskond; 
üliõpilased saavad kursustest teha 
endale valiku.

Õppeprorektor soovitas pakuta
vasse mitte suhtuda kui viimse 
instantsi tõesse, vaid kui ülemine
kuperioodi omasse. Tegemist ei ole
vat punaste ainete päästmisega, 
vaid püüdega anda korralikke tead
misi. 1 kursust tuleks juba süg i
sest sel viisil õpetama hakata. Ta 
lisas, et poliitikateadusi õpetav 
grupp või kateeder ei kujune nii, et 
üks kateeder nimetatakse lihtsalt 
ümber, nagu mõni mees ülikooli 
ajalehes on pakkunud, vaid olemas
olevat gruppi tuleb laiendada, ette 
valmistada, luua varuga, et oleks 
võimalusi enesetäiendamiseks.

Kokkuvõtlikult tuleb välja nii, et 
kui üliõpilasel on üks kohustuslik 
aine, peab ta valima veel kaks, kui 
on kaks kohustuslikku ainet, jääb 
juurde valida üks.

Selle üle põhiline poleemika nõu
kogus tõusiski.

Arstiteaduskonna üliõpilane Too
mas Kariis ja dekaani kt. prof. 
Vello Salupere väitsid: «Tegelikult 
sunnitakse üliõpilast õppima kolme 
ainet. Kui räägime valikainetest ja 
-kursustest, siis siin jääb juurde 
kohustuslikkuse moment. Mingil 
määral on tegemist sundainetega.»

Prof. Heino Siigur: «Teeme vahet 
valikkursuse ja valikaine vahel:

valikaine valib teaduskond, aga 
üliõpilasele on see kohustuslik, v a 
likkursuse valib üliõpilane ise.»

Sellise kohustuslikkusega ei ol
nud arstiteaduskonna nõukogu 
nõus olnud. Teaduskond peaks s a a 
ma ise valida, millised ained üldse 
sobivad arstitudengile.

Jüri Kärner: «Üldhariduse maht 
ülikoolis tervikuna peaks siiski ole
ma kooskõlastatud. Nii on ka m u
jal maailmas, kuigi valikuvõima
lus on seal suurem.»

Prof. Peeter Tulviste: «Osa 
punkte võiks üliõpilane koguda 
hoopis väljaspool oma teaduskon
da, see otsus annab eelistuse pu
nastele ainetele.»

Bioloogia-geograafiateaduskonna 
üliõpilane Priit Kogermann: «Kas 
poliit ikateadust hakkavad õpetama 
endised partei ajaloo õppejõud?»

Dots. Ülo Matjus: «Filosoofia 
kateeder hakkas juba varem ette 
valmistama viit inimest, kes loevad 
sel aastal poliitikateadusi kohustus
likuna. Selle kohta oli ka möödu
nud aasta nõukogu otsus. Need 
inimesed õpivad ja täiendavad en
nast pidevalt ning saavad hakka
ma. Tulevikus peaks muidugi filo
soofia ja poliit ikateaduste kateeder 
eralduma.

Prof. Ain-Elmar Kaasik: «Ülikoo
lis jätkub teatud määral koolihari
duse täiendamine. Seepärast ei 
peaks tõesti piirduma ainult ühis
konnateadustega, kättesaadavad 
võiksid olla ka mitmesugused a ja 
lookursused jm. Oma nõukogus 
leidsime, et siin pakutavast peaks 
arstidele jääm a ainult filosoofia. 
Üliõpilane kuulab seda, mis teda 
huvitab. Näiteks ÜS «Põhjala» 
korraldab loengusarja  ajust. Hilis
õhtul oli keemiaring tudengeid 
täis.»

Vello Salupere: «Kõik valikkur
sustena antu võiks olla fakulta
tiivne, seega mitte kohustuslik.»

Mitmed nõukogu liikmed leidsid, 
et ainete, teemade, kursuste pak
kumine oleks pidanud algama alt
poolt, st. teaduskonnapoolsest tee
made väljapakkumisest, mida võiks 
lugeda teistele teaduskondadele. 
Rektor ja õppeprorektor tuletasid 
meelde, et sellest oli rektoraadis 
korduvalt juttu  ning dekaanidel 
tuli ettepanekud esitada 21. m är t
siks. Esitas aga ainult õigustea
duskond.

Prof. Heino S ügur avaldas imes- 
tust selle üle, et dekaanide nõupH 
damisel ja  komisjonis projekti коп1 
ta lahkarvamusi polnud, ka mitte 
arstidel.

Päras t  arvamuste avaldami5' 
(diktofonil tundus see eriti lärm3' 
kana) otsustati:

jätta otsuse projektist välja 
tunnine ühiskonnateaduste õpet*' 
mise maht, .

loobuda ka punktist, mis лЗБ1 
ette 1 või 2 kohustuslikku ainetJ* 
neile lisaks vastavalt kaks või Öjjs 
valikainet või -kursust. Projekt^ 
lisatud valikkursuste ja  -ainete n1' 
mekirja täiendatakse. j

Sotsialismi ajaloo õpetamine ö11 
koolis saab läbi ja sotsialismi aj* 
loo kateeder otsustati sulg^’
1. juulist k. a.

Kateedri sulgemine toob kaas' 
mitu probleemi, sealhulgas ^ 
kaadriosakonnale. Sellepärast kjj 
hustati ühiskonnateaduste kateed 
rite nõukogu tegema vajalikud °r' 
ganisatsioonitised ettepanekud 
torile hiljemalt 25. aprilliks. OIe№” 
vait ettepanekute sisust lahend3' 
takse ühiskonnateaduste õpetan^  
küsimused jooksvalt või võetak^
27. aprilli TÜ nõukogu päevakord3

#  KUTSED.
Professori kutset taotleti erafl“ 

korras õigusteaduste k a n d i d a a d i '1 
dots. HERBERT LINDMÄELE \\ 
professori kutse anti k e e m i a d o k t c 
ILMAR KOPPELILE; dotsendi ku* 
se anti bioloogiakandidaat AN™ 
RES PIIRSOOLE.

•  VALIMISED.
Kergejõustiku kateedri juhataja^

valiti dots. TONIS MATSIN.
ф  TEADUS ÜRITUSTE korral 

damine kuulub nüüd ülikooli kom
petentsi ega vaja enam kaugem1'11 
kõrgemal kinnitamist. TeadusprJ. 
rektor prof. ANTS KALLIKOR! 
esitas noukogule k inn i tam is t  
järgmise aasta konverentsid (3 
koolisisest, 5 vabariiklikku ja ' 
rahvusvahelise osavõtuga).

@  Kinnitati TÜ fondi põhi^ 
(ilmus eelmises lehes).

©  Liidu Haridusininisteerii111' 
teaduspreemia saamiseks esif‘1 
Ado Truupõld, Ants Tuulmets, 
bert Lindmäe, Jaan Loko ja  
Kudu.

VARJE SOOTAK

Mõni küsimus ja wastus 
seoses EiCP-ga

EKP XX kongressi otsuste alu
sel on alanud Kommunistliku P a r 
tei iiikmete ümberregistreerimine. 
NLKP liikmed, kes otsustavad kuu
luda iseseisvasse EKP-ssc partei
kongressil vastu võetud programmi 
tunnustamise alusel, lasevad end 
kanda teaduskonnasekretäridel vas
tavasse nimekirja. Sellega ühendu
ses on esitatud küsimusi, millest 
mõne sagedamini ette tuleva kohta 
toome järgnevalt selgitusi.

ф  Kas EKP-sse kuulumine on 
ikka oluline uuendusvastaste vää
ramiseks?

XX kongressil sai vormi partei 
juba ammu kujunenud jagunemine 
Eesti omariikluse ning EKP ise
seisvuse pooldajateks ja vastasteks. 
Uus keskkomitee on koalitsioonili
ne ja see vastab partei liikmete 
praegusele EKP-sisesele grupeeru
misele. Senised NLKP liikmed saa 
vad parteisisestes vahekordades 
oma toetust iseseisvusele väljenda
da esimeses järjekorras jus t  EKP- 
sse kuulumist deklareerida. EKP 
programmi elluviimine ei seisne 
ainult selles otsuses, see oleks aga 
esimene ja praeguses olukorras 
kaalukas samm.

ф  Mis vahekorras on EKP-sse 
ja NLKP-sse kuulumine?

Iseseisev EKP formeerub esma
joones NLKP liikmeist. Kes neist 
ci soovi edaspidi kummassegi kuu
luda, esitab sellesisulise avalduse 
ja muutub seega parteituks. EKP 
liige võib olla kuni üleminekuaja 
lõpuni ka NLKP koosseisus. Meie 
taotluste jaoks pole ükskõik, m is
moodi kulgeb NSV Liidu ja eriti

Venemaa poliitiline areng. NLKP 
kaudu on võimalik seda mõjutada. 
Seepärast peetigi XX kongressil 
õigeks, et meie delegaadid (akad.
V. Palm nende hulgas) läheksid 
NLKP XXVIII kongressile. Kes 
peab otstarbekaks EKP liikmena 
NLKP-ga sidemed katkestada, an
nab sellest registreerimisel teada.

ф  Kas ülikoolis ja teaduskonda
des jäävad parteiorganisatsioonid 
alles?

EKP põhikiri võetakse vastu XXI 
kongressil. EKP programm sätes
tab, et partei liikmeskond formee
rub peamiselt territoriaalsel alusel, 
partei liikmete vastava otsuse kor
ral ka tegevusala või töökoha jä r 
gi. Mitmeparteisüsteemi osana, nor
maalsete tunnustega poliitilise par
teina oleks EKP praegusest palju 
väiksem. Edu saab tal olla mitte 
liikmete arvu ja parteiorganite eri
seisundi tõttu, vaid oma a rengu
kava välja töötades ja selle toeta
jate võimuorganitesse valimise 
eest seistes. See ei nõua, et partei
organisatsioonid endist viisi kopee
riksid töökollektiivide ülesehitust. 
Kas ülikooli EKP liikmed peavad 
vajalikuks üleülikoolilist ühistege
vust, moodustavad ühe o rgan isa t
siooni näiteks EPA-ga või kuulu
vad otse Tartu linna territoriaalor- 
ganisatsiooni, jääb nende o tsus ta
da.

ф  Kui pikk on ülemineku- ja ot- 
sustamisaeg?

EKP XX kongressil sätestati,  et 
üleminekuaeg vältab järgmise 
kongressini, eeldatavasti oktoobri
ni. Pooleaastane vahemik tuleneb

esmajoones sellest, et paljudelt 
partei liikmetelt ja organisats ioo
nidelt nõuab otsuse tegemine vahe
korrast iseseisva EKP-ga tõsist 
ümbermõtlemist ja  seejuures soovi
takse ära oodata ka juuli algul toi
muva NLK.P XXVIII kongressi tu 
lemused. Aprillist juunini peaks toi
muma nn. individuaalne enesemää
ramine. Järgmised kuud peaksid 
kaasa tooma uute EKP o rganisa t
sioonide kujunemise alguse. Millal 
iga ülikooli kirjas olev partei liige 
oma otsuse teeb, on tema oma ä ra 
nägemine. Tundub otstarbekas, et 
praeguste algorganisatsioonide liik
med lepivad mõistlikud ajapiirid 
omavahel kokku. Siis saab pikema 
viivituseta hakata läbi kaaluma 
EKP liikmeskonna organisats ioo
nilist kuuluvust, sõnastada meie 
taotlused seoses EKP põhikirjaga 
jne.

Nagu oli kõneldud ülikooli vii
masel parteikonverentsil, peaksid 
senised parteibiirood korraldama ka 
üleminekuajaga seotud asjad. Kus 
aga raskusi või ebaselgust tekib, 
palume pöörduda EKP ülikooliko- 
miteesse.

PAUL KENKMANN, 
EKP TÜ komitee 

sekretär

Cambsridg©’!.
(I. lehekülje järg)

@ Kas Inglismaal oli võima^j 
tutvustada ka Eesti ühiskool 
asju?

Vestlused ja  loengud Eesti v 
mai algasid otsekohe. Väga sooj", 
suhted kujunesid riikliku välisk1' 
tuurisuhete asutuse — Briti N°. 
kogu — Cambridge’i osakonna f 
rektoriga. Sidemed avalikku arv 
must mõjutavate isikutega olid 
hedad. Londoni sovetoloogid võl- 
mu oma team 'i Briti ajakirjanik1;, 
korraldatud täiendõppetööle. U£l1 
et ka sellel on oma osa, et mitme, 
ajalehtede seisukohavõtud Bj;'. 
suhtes muutusid nädalast nädal;: 
se Eesti-sõbralikumaks. Märt-; 
mil teravnes Baltikumi küsin1' 
helistati mulle ВВС-st alatasa, 
kontrollida, kas nende korresp°r 
dendid on meie asjadest ikka :1 
saanud ja kuivõrd pädev 
TASS-i informatsioon meie koj!. 
Ka ise esinesin korra BBC k0.1; 
kuulatavamas uudistesaates. КМ‘ 
dasin ühele Briti parlamendi al;1 
koja saadikule ühel ,kellaviiet
Eesti olukorda ja taotlusi ^  
Eesti-poolsele väidete õigusl>|v 
alust. Enamik vestlusi Inglisrrj3;
nagu seegi parlamendisaadik 
teetoas, toimub lunch'\\ või . 
lauas. Käisin ka Briti välisrrU11 
teeriumis. Väga asjatundlikke, 
teraseid küsimusi esitanud 
ametnikuga juhtus midagi ing1. 
jaoks ennekuulmatut. Ta oli te*., 
saamisest nii haaratud, et unUs 
järgmise kohtumise. f

Ф  Kuidas jätkub edasine 
töö Cambridge’iga?

Kolledž Clare Hall valis mu ‘ 
aegseks liikmeks — kõrgeim \  
malik tunnustus vä l i sm aa l t ;
1991. aastaks on juba te l l i tud ' 
publikatsioon. Terve rida USA А 
leege küsis, kas ma ei oleks va1 _ 
külastama ka nende ülikoole, i 
Tartus on samuti vaja tööd
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R K A — 4Б aastat Ja ikka tantsuga!
U g a  meie 

ajal
Aastad pole vennad, aastaküm 

ned seda enam. Muutuvad inime
sed, muutub meelsus, nii mõndagi 
hinnatakse ümber, pikka aega hal- 
vakspandu leiab tunnustust ja vas
tupidi. Samuti on olnud lood ka 
RKA-s, ent eks toonased tantsijad 
ia tantsujuhid mäletavad oma aas
laid kõige parem in i. . .

Ester Prlnits (ülikooli tantsu
rühma juht aastail 1949—1952):
«Tantsisime 9— 10 paariga. Mina 
-tantsisin kaasa. Treeningud toimu
sid vana kohviku rõdusaalis. Esine
sime igal nädalal üliõpilaspidudel. 
Kuna tangod ja foksid olid keela
nud, pidime tudengitele õpetama 
valsse ja padespani. Tantsijatele 
t̂ehti kohustuseks rahvatantsu  ka 

teaduskondades propageerida. Kaks 
korda nädalas õppisime rahvakom
beid. Kõik treeningud lõppesid meil 
Perekonnavalsiga. Üldse olid tree
ningud rohkem seltskondlikku laa
di.»

Helju Mikkel (RKA kunstiline 
juht aastail 1953—1979 — tantsi
jatele lihtsalt Memm ja Haldjatalu 
perenaine): «Olen õnnelik, et mul 
on nii palju sõpru, kes mind ka 
nüüd, aastate järel meeles peavad! 
Olen õnnelik, et minu ansamblis 
kulutatud jõud pole tühja jooks
nud. Tahaksin kõigile endistele, 
praegustele ja tulevastele RKA 
tantsijatele soovida koike head. Kui 
•na oleksin kasepuu, tilgutaksin 
oma varakevadised annid just teie 
mahlapange; kui tibu, peidaksin 
oma kõige värvilisema muna teie 
Pühadekorvi. Püsige nagu Põhja
maal»

Kalju Soonets (teoreetilise me
haanika kateedri dotsent — RKA 
tantsija aastail 1952—1967): «Need 
aastad olidki tegelikult ansambli 
sündimise ja kujunemise aastad. 
S a a v u ta s im e oma taseme ja ka sel
lele vastava tunnustuse. 50-ndail 
aastail olid kõige suuremaks tunnus
tuseks Moskva-sõidud. Seal me esi- 
Uesimegi eesli rahvatantsu visii t
kaardina, seda nii 1956. a. Eesti 
kirjanduse- ja  kunsti dekaadil, mil
le tarvis Helju Mikkel seadis võr
ratu «Näärisoku» esitamiseks koos 
RAM-ga, kui ka 1957. a. üliopilas- 
ja noorsoofestivalil. Moskva jäigi 
saavutuslaeks kuni 19G2. aastani, 
mil ülikooli RKA-le avanes võima
lus esineda esimese eesti rahva- 
kunstikollektiivina väljaspool N. 
Liitu — Soomes. Helju Mikkel sea
dis mitmeid lavastuslikke kontserte, 
uäiteks pulm ad, kosjad. Ajapikku 
saadi lahti ka kohustuslikust kol- 
boosi teemast. Igale kontserdile 
järgnes alati simmaniosa.

Ansamblisisene läbisaamine oli 
yäga hea. Meile oli kogunenud pal
ju ärksaid tudengeid, kes mujal en
dale rakendust ei leidnud. Tollal 
omas ju komsomol piiramatut või
mumonopoli juhtimaks nii tuden
gite harimist kui ka vaba aja veet
mist. Aga ansambel püüdis ennast 
komsomoliga mitte siduda. Ega me 
eriti ei kartnudki, olime lihtsalt 
kindlad oma ühtsusele. Kuigi ju l
geolek tundis ka RKA vastu huvi, 
püüdes paljusidki meie seast koos
tööle meelitada, jäid suuremad pa
handused olemata. Järelikult meie 
seas nuhke ei olnud! Esinemiste, 
eriti väljasõitude ajal olid küll va l
vurid kaasas. Nendest aastatest pä
rineb ka ansambli jõuluõhtu m as
keeritud nimetus — halja oksa 
õhtu. Toredad inimesed olid an 
samblis! Näiteks kasvõi praegune 
telemees Ülo Tootsen, kes on siia
maani olnud konkurentsitult parim 
*Konnatantsu» esitaja.»

Räni Laanmaa (Tartu Kunsti
muuseumi Kivisilla pildigalerii ju
hataja — RKA tantsija aastail 
1960—1968): «1960. aastal ülikooli 
astudes oli mul ainuke soov, saada 
RKA liikmeks. Olin sellest tudengi- 
ühendusest nii palju head kuulnud.

(Jä rg  4. lk.)

ühe tantsu lugu
EHK

KAABU SILMILE VAJUNUD JA 
SUKAPAELAD VEIDI LAHTI

Kuigi rahvakunsti on nimetatud 
halvustavalt «pastlakultuuriks» või 
üleoleva maiguga «taidluseks», ta 
ban ennast siiski RKÄ-d meelevald
selt kõrvutamas praegu nii ohtralt 
taasasuta tavate  üliõpilasseltsidega. 
Ajal, mil mõte korporatsioonide 
taastamisest isegi kõige julgemates 
peades ei liikunud, säiii tas ja  aren
das RKA edasi oma traditsioone ja 
sisemist struktuuri.

Olgu toodud veel mõned näited 
ansambli traditsioonidest. 15 tege
vusaasta möödumisel sai ansambel 
kingituseks mõõga, mis hakkas 
tantsijaid koos elava tulega s a a t 
ma kõikidel esinemistel. Oli aeg, 
mil mõõga kasutamine kontsertidel 
keelu alla pandi, eeldades vaenu
likkuse õhutamist vene rahva vas
tu. Ei aidanud Memme_ selgitused, 
et tegemist on vaimumõogaga, mille 
tera on alati suunatud alla. Hil
jem kingiti RKA-le ka oma lipp, 
mille sini-valge toon ettevaatliku
mates peades samuti ärevust sün
nitas. Ja muidugi ansambli pidu
õhtud: sügisene langevale lehtede 
õhtu koos katseaja läbi teinud uue 
koosseisu «ansamblisse löömisega» 
pastla ja  mõõgaga, halja oksa õhtu 
nimetuse taha varjatud jõulude tä 
histamine ja kevadine karikakra- 
päev.

TÕUS JA MÕÕN
Milline on aga RKA praegu oma 

juubelikontserdiks viimaseid ette
valmistusi tehes? Mõned nädalad 
tagasi ilmus peahoone kuulutuste- 
lahvlile teade, et rahvakunslian- 
sambel võtab vastu uusi liikmeid. 
Milles asi? Kas ansambli kiirel 
juubeli- ja  tantsupeoks valmistumi
se kevadel targemat pole teha, kui 
uusi tantsijaid välja õpetada?!

Ansambli käekäigus järgneb tõu
sule mõõn ja mõõnale jälle tõus. 
Umbes sedamoodi iseloomustas olu
korda RKA praegune kunstiline 
juht Henn Tiivel, avades ansambli 
juubelinäitust Eesti Rahva Muuseu
mis. Kunstiline juht kujundab kol

lektiivi nägu, tema peaks ka tead
ma milles viga, et RKA praegu 
oma liikmete arvukuse poolest eriti 
hiilata ei šaa. Ühest küljest on mui
dugi viimaseil aastail tudengitele 
eneseväljenduse võimalusi kuhjaga 
lisandunud. Aga teisest k ü l je s t . . .

Henn Tiivel vahetas Helju Mik
keli RKA kunstilise juhi kohal väl
ja 1979. aastal. Sellest ajast peale 
on ta ansamblile oma nägu püüd
nud anda, pigemini küll oma enda 
näo jä rg i  vormida. Ehk nagu ta ise 
ütleb: «Tantsija on savi tantsujuhi 
kätes, kuulekas savi, mida peaks 
olema kerge voolida.» Nii ongi 
Henn seda voolimistööd püüdnud 
teha, kasutades selleks hingevõtvat 
treeningut, lisades juurde pideva 
sõnavalingu, mis eriti neidude ker
gelt ri ivatava eneseväärikusega su 
gugi ei arvesta. Selge on, et proo
videl jääb treeneri sõna seaduseks 
ning ka veidi krõbedama märkuse 
peale ei maksa solvuda, ent kui 
tantsujuhi ainumäärav savivooli- 
misesoov ka esinemisi ja ansambli 
seltsielu hakkab dikteerima, tõstab 
üldiselt vabadustarm astav  tudeng 
protestihääli  Nii juhtus para tam a
tult ka RKA-s. Esimese lainena tip
nes tudengite vastuhakk tasapisi 
pinevaks tõmbuvatele suhetele 
«Hobu-folgi» organiseerimisega 
Lõuna-Eestis. Henn selleks ettevõt
miseks oma nõusolekut ei andnud. 
Ja tulemusena vahetati järgmistel 
hooaegadel välja suurem osa an 
sambli vanemast koosseisust. Elik 
teiste sõnadega heideti oma inits ia
tiivi näitamise eest ansamblist vä l
ja. Sellega oli ka lõhutud RKA 
juba tavaliseks saanud struktuur, 
kus liiguti edasi aste-astmelt ja 
esindusrühma jõuti alles aastate 
jooksul. Siit alates hakkasid koos
seisud kunstilise juhi suva järgi sa 
gedasti muutuma, vanemad an
samblis olijad jätkasid pidevas väl
jaheitmise kartuses.

Vahepeal luha alla mattunud 
söed hõõgusid edasi. 1988. a. lõpul 
keeldus Henn Tiivel vanemale rüh
male treeningut tegemast. 1989. a.

Pildil võtab RKA endine tantsija Madis Jürgen Haldjatalus interv
juud Memmelt ning Rein ja Merike Sikult.

kevadel teatas  tudengileht RKA 
liikmete koosolekul vastu võetud 
otsusest taotleda ansamblile uut 
kunstil ist juhti,  kuna koostöö Henn 
Tiiveliga on osutunud võimatuks. 
Ent ega vabu tantsujuhte Eestis 
kerge leida ole, pealegi oleks soo
vijale vaja Tartus elamispinda 
leida. Nii jäi Henn Tiivel ülikooli 
klubi palvel tööle edasi. Ees oli aga 
ootamas üle aegade raske aasta  — 
juubelikontsert , tantsupidu, sõit 
Rootsi. Ent suhted Henn Tiiveliga 
pole paranenud. Isegi mullusügi
sene vastuvõtt ei täitnud ära an 
samblis olevaid tühje kohti. P ea
legi kui aasta jooksul on mitu ta n t
sijat ise lahkunud. Naisrühm ei 
tantsi juba kaks aastat.  Kõik üli
kooli tulijad on juba eelneva info
ga ära hirmutatud ja  eks ka an
sambli maine ole tugevasti alla 
langenud. Igatahes mõned nädalad 
tagasi lõi Henn pärast treeningut 
käega: «Kust midagi pole votta, 
sealt ei võta ka surm!»

SÕNNIKUT 
KULTUURI PÕLLULE 

VEDADES
«No nii! Jälle on üks hunnik 

sõnnikut ku l tuuripõ llu l  veetud!» 
Selliselt kommenteerib Henn Tiivel 
tavaliselt järjekordse kontserdi kor
daminekut. Ja  järgneb pikk teema
arendus, milline on rahvatantsija 
missioon ning kuidas esinema min
nes tuleb endast kõik anda. Aga 
meie lohisevat nagu sült ühest lava 
äärest teise, poisid tudisevad nagu 
vanaeided, aga neiud on paremal 
juhul lihtsalt «baabad», halvemal 
juhul aga . . .

Rein Sikk arvab: «Hennul on 
treeningud muutunud omaette ees
märgiks. Treeningutel võetakse 
maksimum. Seepärast tuntakse en
nast esinemistel sisemise pinge all, 
jä lgitakse kramplikult, et ja lg  ikka 
nii kõrgele tõuseks kui vaja ja ol
lakse üpris heitunud ilmega. Ma 
loodan, ct suurejooneliste lavas tus
like tantsupidude aeg on lõplikult 
ümber ja ülikooli rahvakunstian- 
sambel peaks leidma oma tõelise 
missiooni.»

Muidugi ei saa kogu süüd ajada 
kunstilise juhi kaela. Olen kaugel 
sellest. Tõesti, elu on huvitavamaks 
läinud, võimalusi tegutsemiseks tu 
leb üha juurde. Imestama paneb ka 
ülikooli äraootav seisukoht. Direk
tor Heino Variku kinnitas, et 
RKA-sse suhtub ta väga suure aus
tuse ja poolehoiuga. Ent ootaks 
siiski konkreetsemaid poolehoiuaval
dusi.

Sellise seisuga läheb RKA täna 
õhtul «Vanemuise» kontserdisaali 
lavale ja me püüame mitte väga 
heitunud välja näha, seda kõige 
kiuste. Kui ma möödunud nädalal 
ansamblikaasiaselt Lecloll küsisin, 
kas on üldse mõtet jätkata, arvas 
ta kindlalt: «Aga loomulikult on, 
sest see on ju lõppude lõpuks nii 
tore, et me kõik koos käime ja sel
lest si iamaani rõõmu tunneme!»

Nii me tantsimegi edasi, olgugi 
et kaabu silmile vajumas, sukapae
lad lahti hargnemas ja samm veidi 
konarlik. Neli ja pool tuuri on läbi 
ning lõppu pole näha. Igatahes ta 
haks seda väga loota!

HANNES KUUSMA

Igal m ehel om a ta n ts
Il lustreerinuks veidi RKA prae

gust seisu, mõned arvamuskillud 
ansambli endistelt ja  praegustelt 
tantsijatelt.

Nii kaua ansamblis?
Marge: «Kuues aasta läheb juba. 

Harjumuseks on saanud, teisiti ei 
kujuta lihtsalt enam ette. Ah, et 
Hennu kärkimine? Sellest tuleb 
lihtsalt üle olla.»

Miks RKA aga mitte EPA an
sambel?

Valdur (õpib EPA-s, kuues aasta 
ansamblis): «Noh, ega ükski proh
vet pole ju omal maal kuulus!»

Miks lahkusid ansamblist?

Terje (tantsib praegu EPA an 
samblis): «Olin veidi haige. Kui 
trenni tagasi tulin, oli raskusi teis
tele järele jõudmisega. Hennu suh
tumine muutus üha tõrjuvamaks. 
Lõpuks ci pidanud enam vastu. Ju 
ma ikka nõrguke olen! Ah. et tagasi 
tulla? Praegu küll mitte, eks näis.»

Katrin (tantsib EPA ansamblis 
juba kolmandat aasta t) :  «Henn va 
lis mind oma pilgete objektiks. Mi
nust ei olnud talle vastu ütlejat, 
samas ci suutnud ka mulle öeldut 
märkamata jä tta . Tulin tulema.

Aga EPA rühmas on tore, ikkagi 
inimlikum õhkkond.»

Toomas (lahkus ansamblist vä
hem kui kuu tagas i):  «Tundsin, et 
suhted Tiiveliga muutusid üha pin
gelisemaks. Asi oli vaja kuidagi la
hendada! Muidugi on kahju, et 
poole aasta pealt lahkuda tuli.»

Miks tantsid EPA ansamblis?
Karin: «öpin küll ülikoolis, aga 

Tiiveli juurde proovima ei läinud. 
Igasugused kuuldused hirmutasid 
juba ette ära, pealegi oli EPA an 
samblis juba nii palju tuttavaid

T u lj  akuga 
abielu
ra n d a

Ansamblis tantsimine liidab ühte, 
õpetab kaaslasi mõistma, neile tu 
ge pakkuma ja ka ise vajalikul het
kel teiste abile kindel olema. Side
med on nii tugevaks osutunud, ei 
ei katke ka kõrgkooli lõpetamisel 
ja  aastate  möödumisel. Paljudel 
ristuvad aga  tantsusammud üht
seks eluteeks.

Memm arvab niiviisi; «Minu lent- 
miktantsuks jääb alati «Tuljak», 
See on ju tegelikult nii lihtne ja  
ilus armastuslugu, kahe inimese 
teineteiseleidmine. Ning too lõpu* 
tõste — tüdruk käsi taeva poole 
sirutamas — on ju täielik omaks- 
saamise stseen. Kui kõik neiud 
oleksid nii kaunid ja  malbed, kui 
kõik noormehed oleksid nii vääri
kad ja mehised, siis elaksimegfc 
imemaal ja enamat oleks raske soo
vida.» Vahest ongi, et aastaid «Tui- 
jakut» tantsides ei soovigi paljud 
noormehed oma neiut lahti lasta . 
Mine tea!? Küllap igaüks jõuab 
lõpliku valikuni oma ainukordsel 
teed pidi, igatahes abiellumisega 
seotud traditsioone on ansambli! 
mitmeid.

Kalju Soonets mäletab, et juba 
RKA algusaasta test on pärit tava 
ansamblis tantsiva noorpaari auks 
registreerimise juures kir jatud vöö
dest spaleer moodustada. Kalju 
Soonetsi abikaasa Ruth on samuti 
ansambli vilistlane. Ka pulmad pee
ti enamjaolt rahvakombestiku ko
haselt, seda juba ammu enne rah
vuslike pulmapidude üle-eestilist 
suurmoeks saamist. Kalju ja  Ruth 
Soonetsiga ühel ajal tantsisid an
samblis Rein ja  Milvi Sikk, kelle 
poeg Rein alustas 70-ndate aastate 
lõpus juba uut põlvkonda, samuti 
tantsupartnerist elukaaslast leides. 
Nii saigi Rein ja Merike Siku pul- 
mareis.

Viimased aastad on traditsioone 
juurde lisanud. Praeguseks juba an 
sambli vilistlasteks saanud Valde- 
ko ja Katrin Kalamees alustasid 
mõned aastad tagasi Memme juu
res Haldjal tamme istutamise tava. 
Pulmapäeva] kasvama pandud ja 
abielusidemete tugevust sümboli
seeriva tammega kaasneb vastav 
tunnistuski järeltulevatele põlvede
le imelluseks. Samuti annavad an
samblis tantsinud noorpaarid käest 
kätte lippu, mille järele haagitakse 
vankrikesi. P raegu on lipp hoiul 
Toomas ja Külli Peterselli käes, 
aga nad loodavad, et see varsti 
uued valdajad leiab ja  vankrikesi 
ikka juurde l i s a n d u b . . .

. . .  aga «Tuljak» on endiselt an 
sambli repertuaaris. See aga tähen
dab, et kauneid omakssaamise het
ki on tulemas veel palju.

O n
Juhtunud 

sedagi
1956 — Eesti kirjanduse ja 

kunsti dekaad Moskvas. Esimene 
kord, kus eesti rahvarõivad ka 
Moskva suurlaval keerlesid, muidu
gi eesmärgiga igavest rahvaste 
sõprust kinnitada. Ansambel oli 
koos RAM-i ja laulusolistidega 
juba kuu jagu proove teinud, kui 
kava kontserdieelselt veel kohaliku 
komisjoni valvsa pilgu eest läbi las
ti. Kultuurifunktsionäärid pidasid 
nõu ja arvasid esmalt kavast vä l
ja hiljem alati suurt publikumenu 
omanud meeste «Konnatantsu». 
Põhjenduseks leiti, et nii soliidse 
publiku ees ei ole meestel sünnis 
veidraid grimasse teha ja istmikku 
valitsuse looži poole punnitada, 
pealegi veel kui viimases peasekre
tär Hruštšov ise istumas. Seejärel 
veeretati «Tormide ranna» kõrtsi
stseenis lavalt minema õllevaadid, 
seda samuti «hea tooni jä rg im i
seks». Kõige toimuva peale vihas
tas meeskoor sedavõrd, et kõndis 
täies koosseisus lavalt minema, 
unustades hetkeks, kelle käes tege
likult ohjad on. Kontsert läks siis
ki libedalt ja gensek  jäi arvatavas
ti nähtuga r a h u l e . . .



UMlVERSrmS TÄRTUENSIS
Aga meie ajal

{Algus 3. lk.)
Aga meelelu konkurents oli ka! 
Kõige meeldejäävamaks esinemi
seks о1Г muidugi 1962. aasta Soome 
sõit, vaatam ata sellele, et KGB nu
hid meid- pidevalt ja täiesti avalir 
kult saatsid. Meie rühm käib koos 
siiamaani. 1980. aastani tantsisime 
koos vitis tlasrühmana. Meie aja] ei 
olnud sellist «rühmade pillutamisU 
nagu Hennul nüüd kombeks. Selle
tõttu saidki tekkida nii tugevad si
demed. Abikaasa leidsin samuti an 
samblist, tema tantsis küll nais- 
rühmas.»

A\all Aso (praegune RKA kuns
tilise juhi assistent) — RKA tan t
sija aastail 1973—1979): «Ah, et 
minu aeg ansamblis. Tore oli. Ja 
meid oli palju, mitte nii nagu praer 
gu, kiis ei saa rühmi täis. Tollal 
olime veel tippu tõusmas.»

Rein Sikk («Virumaa Teataja» 
toimetaja, folgipeo «Viru säru» üks 
inits iaatoreid — RKA tantsija aas 
tail (979— 1983): . «Meie aja! hak
kasid pinged kogunema. Henn sai 
kunstiliseks .juhiks ja  muutis tree
ningud väärtuseks omaette. Oluli
seks muutus . see kui kõrgele ja lg

tõuseb ja kui täpselt, jponis välja 
tuleb. Isikupära jaoks ei jätkunud 
enam jõudu. Treeningutele hakkas 
piitsa ja vere maik. ligi tulema. 
Henn rääkis pidevalt rahvakunsti 
missioonist, aga meie ei osanud 
seda suurpidude otstarbeks teh ta
vate suurejooneliste kompositsioo
nide varjust küll üles leida. H ak
kas trotsi kogunema. Ja  ühel päe
val tuli Madis Jürgen ideega_ kor
raldada suvel turnee mööda Louna- 
Eeslit. Henn oma nõusolekut mui
dugi ei andnud, asjal oli tema jaoks 
liigselt «taidluse» varjund juures. 
Kava seadis kokku Memm, rahva
riided saime Rakverest Maie O ra
valt, hobused kauplesime ka ühelt 
kolhoosilt välja. Nii sündiski «Ho- 
bu-folk». See oli ikka kohutavalt 
vahva ettevõtmine. Kõigele sellele 
järgnes ansamblis suur «pereheit- 
mine». Sealt see allakäik algaski. 
Hans H. Luik kirjutas sellest omal 
ajal isegi « teater .  Muusika, Kino' 
le.» loo. Aga kõige vapustavam esi
nemine oli 1982. a, kultuuripäevade 
.ajal Alma-Atas.. Arvasime isegi toi
la], et enamat oleks vist võimatu 
saavutada.»

Kes soovib õppida 
$@@mes ■

Olikooli rektor prof. J. Kärner 
sai kirja Turu Ülikooli Soome üli
õpilaste seltsi juhatuselt,  milles 
teatati , et seoses Turu Ülikooli 70. 
aastapäevaga ja Soome kõrgkooli 
süsteemi 350. aas tapäevaga otsus
tas seltsi juhatus määra ta  kaks 
15 000 m arga  suurust stipendiumi 
Tartu Ülikooli üliõpilastele 1990/91
o.-a. sügissemestril (s. o. 1 .09—31.
12. 1990. a.). Selts on soovinud 
toetada niimoodi kahe ülikooli v a 
helist koostööd.

Kandideerida võivad vähemalt 
kolm aasta t  õppinud üliõpilased 
või aspirandid. Loomulikult peab 
olema see eriala või õppeaine Turu 
Ülikoolis’ esindatud.

Oluline on keeleoskus. Seltsi 
poolt on seatud järgmised tingimu
sed:

peab suutma jälgida soome 
keelt,

^  peab valdama kõnekeelt, 
ф  aspirandil peab olema kas hea 

soome või inglise keele oskus.
Seltsi tahtel hindab soome keele 

oskust Tartu Ülikoolis töötav Turu 
Ülikooli õppejõud Jussi Kallio, ing
lise keele teadmisi aga meie ing
lise keele kateedri õppejõud.

Kandideerijatel tuleb esitada
15. maiks avaldus Tartu Ülikooli 
rektori nimele. Avalduses näidata: 
ф  isiklikud andmed, aadress,
©  ülevaade varasematest õpingu

test Tartu Ülikoolis,
ф  põhjus, miks soovite õppida Tu

rus.
Nende avalduste põhjal valib 

rektor välja 4—6 avaldust,  millest 
Turu Soome üliõpilaste selts valib 
välja kaks, kes asuvad sügisel õp
pima Turu ülikooli.

ANDI KAS AK
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Tartu Ülikooli aulas

15. aprillil kl. 19

esineb Wiesecki tütarlastekoor 
(Saksamaa LV). Dirigent Karl 
Theo Sames. Kavas: Gastoldi, 
Schumann, Silcher, Zipp, Bogen- 
hard, Bartok. Lloyd-Webber, Löwe 
jt.

17. aprillil kl. 19

mängib Teet Järvi (tšello). Kla
veril Valdur Roots. Kavas: Schnitt- 
ke, Schubert, Bach, Tšaikovski, 
Lutoslawsky, Boccherini.

«Vanemuise» 
kontserdisaalis

15. aprillil kl. 16 
laulab Silvi Vrait,

18. aprillil kl. 18 
\ ja kl. 20.30

eten d u b  Hein! Vaikmaa rockoopei 
« Ш |  ja iha»

Piletid müügil «Vanemuise» 
kontserdisaali kassas ja tund enne 
algust kohapeal. Jälgige reklaami, 
osal etenduste! on õpilastele ja üli
õpilastele piletihinnad soodsad.

UU KOOLI K E YADPÄEVAD '9 О
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HSNG ja IHA

18. aprlliil kell 18 ja 20.30 eten
dub «Vanemuise» kontserdisaalis 
rockooper «King ja ina».

H. Vaikmaa rockooper «Hing ja 
iha» on julge katse taaselustada 
rockooperi žanri Eestis. Ainestik on 
võetud antiikmütoloogiast (Psyche 
ja Cupido armastuslugu), laulu
tekstid on kirjutanud Madis Tross, 
lavastaja o>n Neeme Kuningas ja 
kunstnik Kustav-Agu Püüman. 
Laulavad Terje Lillimägi, Pearu 
Paulus, Els Himma, Jaan-Villem 
Sibul ning Kadri Kask.

Muusikat teeb ansambel «Maha- 
vok».

«Eesti Kontserdi» 
infoosakond

«a k a d e e m i a »

Ilmunud on Eesti Kirjanike Lii
du kuukirja AKADEEMIA 1990. 
aasta  1. number:
Jüri Ulüots Tartu Ülikooiis ja  eesti 
teaduses — Edgar Kant; Jumalaga, 
Ene!: Henrik Visnapuu 100 — 
Hando R unnel; Logos ja rnythos: 
filosoofia kahekordne ülesanne — 
Viktor Kotisa; Johannes Aavik ja 
vaimulik kir jandus — Barbi Pilvre\ 
Asümiökolöogia. I — Tõnu Ploom 
puu ; Peeter farveli elu jä töö. II —  
Jüri Kivi/hiiel Eesti üksustest Sak
sa sõjaväes —- Toe N õm m ; Artur 
Alliksaare laagri- ja  asumiskirju. I; 
Neljas käsk — Fanny de Sivers\ 
Vene kommunismi lätted ja tähen
dus. III -— Nikolai Berdjajeu  jm.

Nõudke ajakirjade müügikohta
dest!

SUUR FÜÜSIKUTE 
PIDUPÄEV

Ootame kõiki üliõpilasi reedel,
20. aprillil kl. 21 Tähe 4 füüsika
hoonesse peoõhtule.
#  Tantsuks ansamblid «Arteii» ja 

«Jaskar».
Suur videodisko.
Võimalus vaadata põnevusfilme 
jä multikaid.

¥  Avatud mängupõrgu (kaardid, 
rulett, keegel jm.).
Töötavad baarid, teesaal jpm. 
Võimalus külastada näitust 
«Naine ajalehekioskitest».

¥  Peokülalisi ootab veel palju 
meeldivaid üllatusi!

Pidu kestab varaste hommiku- 
tundideni.

NB! Pileteid- saab «Kevadpäeva
de» pileti laadalt 16. ja  17. aprillil 
kl. 17—19 Tähe 4.

200 VENE RUBLI 
ENAMPAKKUMISEL

Kui Sa hakkad välja kolima m u
gavusi sisaldavast omaette korte
rist, siis anna see meile üle! Tarvi
tusele tuleva pakkumise eest 200 
rubli. «UT», kood 001.

TÜ KLUBI 
VIDEOTEEGIS

laupäeval ja pühapäeval kl. 21 
KEVADDISKO III ja IV. Üliõpi
laspilet kaasa!

LOENGUD MOODSAST 
AMEERIKA LUULEST

Väliskirjanduse kateedri külali
sena viibib 16.—19. aprillini Tar
tus luuletaja ja Washingtoni Üli
kooli õppejõud Mark Halperin.
16., 17. ja 18. aprillil kõneleb ta 
vastavalt William Carlos WlHiamsi, 
Wallace Stevensi ja Eli«abeth Bis- 
hopi loomingust, 19. aprillil loeb 
näiteid uuemast ameerika luulest, 
sealhulgas omaenda loomingust ja 
vastab küsimustele. Mark Halperin 
esineb peahoone auditooriumis 22/.
16. IV k. 18; 17., 18. ja  19. IV k.,
16. Oodatud on koik huvilised!

KÜLALISLEKTOR
25. aprillil kl. 10.15 toimub T ü  

Spordihoones Ujula tn. 4 aud. 204 
prof. Eric H u l t m a n  i (Stok- 
holm) loeng «Süsivesikute aineva
hetus kehaliste harjutuste puhul».

KORPORATSIOON 
«FRATERNITAS 

ESTICA»
külalisõhtu toimub kolmapäeval,
18. aprillil kl. 20 Vanemuise t. 
Eesti Kunstnike Liidu Tartu Osa
konna majas. Oodatud kõik seni 
veel organiseerumata meesüliõpila- 
sed.

• •' ' - ■
• , ; v. ■■ . >/. j *' .<<■ .
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KEVADPÄEVAD

К о 1 m a p ä e v, 18. a p r .
kl. 17 kevadpäevade avamine Toomel Musumäe jalamil, 
kk 17.30 ülikooli kooride kontserdid Inglisillal, 
kl. 19 Eesti Poistekoori kontsert ТО aulas,
kl. 21 Stiiltötiiü TÜ klubis: turismfreis laeval «EsiWest Passasilrlink*.

N e l j a p ä e v ,  19;-a p r ,
kl. 19 Tõnis Mägi ja  ansambel «777» TÜ spordihallis (ü ju la  4), 
kl. 21 Tallinna Konservatooriumi laulukateedrl diplomandide kontserl 

TÜ aulas,
kl. 21 kantripidu (ans. «Kukerpillid» ja «Justament») TÜ klubis.

R e e d e, 20. a p r.
kl. i7  tudengilaat füüsikahoone ees,
kl. 19 laulukonkurss «Tudengilaul ’90» TÜ klubis,
kl. 19 ansambel «Ultima ihule» TÜ spordihallis,
kl. 21 show  füüsikahoones,
kl. 23—04 iiiemaja öödisko TÜ klubis.

L a u p ä e v ,  21. a p r .
kl, 13 suur kostüümides edasi-tagasi sibamine Raekoja platsil, 
kl. 17 rahvusvaheline «S» klassi võistlustantsuturniir «Tartu kevad 

’90» (tantsupaarid  USA-st, Saksa LV-sf, Šveitsist, SDV-st,  
Soomest, Poolast, Tšehhoslovakkiast ja NSVL-st). I päev "  
s tandardtanlsud — TÜ spordihallis, 

kl. 2! ülikooli töötajate kevadball TÜ klubis, 
kl. 22 jalakeerutus Kassitoome orus.

P ü h a p ä e v a l ,  22. a p r .
kl. 13 «Rattatuur 90» (kuni 5-aastastele lastele) füüsikahoone ees, 
kl. 13 rahvusvaheline «S» klassi võistlustantsuturniir «Tartu kevad 

90». II päev — Ladina-Ameerika tantsud — spordihallis, 
kl. 15 lastepidu TÜ klubis,
kl. 17 võistlustantsuturniiril «Tartu kevad '90» osalenud tantsupaaride 

demonstratsioonesinemised spordihallis, 
kl. 21 temaatiline õhtu «V. 1. Lenin 120» Vanemuise tn. 46, 
kl. 21 kevadpäevade lõpupidu Artur Raidmetsa orkestriga TÜ klubis-

% * *

Suur piietliaat kõikidele tasulistele üritustele toimub füüsikahoone5 
16. ja 17. aprillil kl. 17—19.

Kohtumiseni ülikooli kevadpäevadel!

TÜ KLÜBI  JA ÜLIKOOLI K Ü L T U U R I K L Ü B l

HEI, TULEVANE 
SPORTLANE!

22. aprillil kl. 13 ootame kõiki 
kuni 6-aastasi lapsi Tähe 4 esisele 
platsile suurele rattatuurile, kus
toimub sõit ainult kolmerattalistel 
kahes vanusegrupis: kuni 5-aasta- 
sed ja 5-aastased.

Igale osavõtjale meene. Võitjate
le jalgratas!

Registreerida saab alates kl. 
!2.30-st kohapeal. Päras t  võistlust 
kl. 15 oodatakse pisiperet koos v a 
nematega TÜ klubisse muinasjutte 
kuulama ja multikaid vaatama.

KOHTUMISENI RATTATUURIL!

ÜLIKOOLI TÖÖTAJATE 
BALL

Ball saab alguse kell 21 laupäe
val, 21. apriliil ülikooli klubis:

tantsusaminu aitab seada AR
TUR RAIDMETSA ORKESTER,

V hea tuju eest on kutsutud hoo
litsema TÜ kammerorkester, 
näitleja Margus Lepa. võistlus
tantsijad . . .

& Baarid valia!
Pääsmed saadaval dekanaatides, 

TÜ aü-s ning .büroode esimeestelt.

SUUR EDASI-TAGASI- 
SEBIMINE 

RAEKOJA PLATSIL

laupäeval, 21. apriliil kl. 13
^  Võistkonnas 10 kostümeeritud 

sibajat. NB! Pane selga see, mjj,' 
lega sa tavaliselt jooksmas ei käi

Teatepulk vali vastavalt võist' 
konna väljanägemisele.

•Y' Auhinnad osavamatele ja Ш1' 
tik aina tele.

^  Võistkondi saab registreeri^  
TÜ kiubis (ruum 208) 16. ja 1*'
aprillil kl. 20—22 (tel. 3 47 00).

ANTROPOLOOGIA
LOENGUD

Zooloogia kateedri auditoorium1,- 
Vanemuise 46 toimuvad 19. apriH1 
kell 18 loengud teemadel:

1. «Etnilise uurimise kogenu^ 
test Valgevenes» — Tegako, L..

2. «Ömblustiiüpfiguuride välj8 
töötamise põhimõtetest» - Dun0 
jevskaja, I .
26. aprillil kell 18:

1. «Ergonoomiline antropoloog^ 
ja tema probleemid» — KontŠa, •'

Toimetaja kt. 
MARGUS SANGLEPP

Ü L I K O O L I A J A L  E HT
Lehetalituse aadress 202400 Tartu, Ülikooli t. 18. TÜ, ruumid 240, 241, tel. 3 51 80. Tartu Trükikoja trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. III. «UT» ilmub reedeU- 
Tellim, nr. 1304. Tiraaž 2500 eks.
«Universitas Tartuensis» — газета Тартуского Университета, 202400 Эст. ССР. Тарту, ТУ. Юликооли 18—241. Тел. 3 51 80.
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MARIE U N D E R  
Kevad

/

Ei am m u näinud  m a nii pa lju  päikesi!
Ta voolab tuppa nagu ku ldne viin  
ja purju paneb m ind, kes kaua paastusin , 
ning m inu  lapse sasipääkest väikest.

Kõik tuba soojem , ilusam  sest läikest: 
kuis lõhnavad hüa tsind id  lillad siin  
M hallid pajukassid , m is ma korjasin  —
Ei am m u , am m u polnd nii pa lju  päikest!

%
2

End laoiand üle m inu vaikse aia 
rohelised õndsad lootused, 

ia igas väikses põõsas suured ootused  — 
Kui kuu la tades seisab kogu m aja .

Sääl tuu lekohinas üks väike kaja  
ja taevasinas rohked tõo tused .
Nei$ sü ü tu va d  m us hellad a im used  — 
Pean seisa tam a nagu palvetaja.

Kuis läbi hõbepilve p isarate  
suur ku ldne päike naerab ta lveka tte  
/о ta lvem ured  su la m a ! Ka m ind?

M ust langeb argtipäine igavus,
la rinnas uduargllk  iga tsus
iu sala häälitseb ku i väike edev lind.

Nüüd jä lle  tu levad  need va lged  ööd, 
kus und  ei saa ei taevas, m aa, ei m eri, 
e* in im laste  ootusärev veri,
*Us ihad h inges hõõguvad ku i sõed.

Need va lged  ööd ku i hõbevalged  keed: 
kõik lõhnad Õite siid ilises sü les  

sala värisedes ä rgand  üles, 
lQ m in g it kauget laulu toovad veed.

KAS ME TÕESTI 
KOPITAME?

I — Minu meelest küll. Meil ei 
olnud isegi teaduskonna nääripidu.

II — Sa tahtsid vist ütelda jõu
lupuud?

I — Mis jõulupuud? Jõulupüha 
peame vaikselt omade ringis. Ma 
mõtlen endist nääripidu, nn. s t a g 
naaegset. Need olid päris toredad 
ja sai kogu teaduskonna rahvast 
koos näha. Nüüd pole enam mida
gi. Kes on kuskile intiimseltsi lä i
nud, kes ei taha millestki kuulda . . .

II — Ega Sa mõtle, et käsu kor
ras poaks jälle midagi iegema hak
kama?

I — Sugugi mitte. On ometi hir
mus vahva, et jälle midagi toimub. 
See tähendab, et keegi korraldab 
midagi meile kõigile.

II — See olevat klubi ja kultuu- 
riklubi.

I — Ma tahaks isegi teada, kes 
nad on. Kui nad sellise vaeva meie 
passiivse rahvaga ette võtsid, vää
riksid nad heas mõttes avalikkuse 
ette toomist.

II — Äkki tuuaksegi. Vaevalt 
küll mass sellele mõtleb. Peaasi, et 
kuskile tõesti üle hulga aja minna 
saab.

Reede, 20, a p r.
kl. 17 ludengilaat füüsikahoone ees,
kl. 19 laulukonkurss «Tudengllaul ’90® TÜ klubis,
kl. 19 ansambel «Ultima Thule» TÜ spordihallis,
kl. 21 show  füüsikahoones,
kl. 23—04 ülemaja õödisko TÜ klubis.

L a u p ä e v, 21. a p r.

kf. 13 suur kostüümides edasi-tagasi sibamine Raekoja platsil, 
kl. 17 rahvusvaheline «S» klassi võistlustantsuturniir «Tartu kevad 

’90» (tantsupaarid USA-st, Saksa LV-st, Šveitslst, SDV-st, 
Soomest, Poolast, Tšehhoslovakkiast ja NSVL-st). I päev — 
standardtantsud — TÜ spordihallis, 

kl. 21 ülikooli töötajate kevadball TÜ klubis, 
kl. 22 jalakeerutus Kassitoome orus.

kl. 13 «Rattatuur ’90» (kuni б-aastastele lastele) füüsikahoone ees, 
kl. 13 rahvusvaheline «5» klassi võistlustantsuturniir «Tartu kevad 

90». II päev — Ladina-Ameerika tantsud — spordihallis, 
kl. 15 lastepidu TÜ klubis,
kl. 17 vöistlustantsuturniiril «Tartu kevad ’9Q» osalenud tantsupaarid® 

demonstratsioonesinemised spordihallis, 
kt. 21 temaatiline õhtu «V. 1. Lenin 120» Vanemuise tn. 46, 
kl. 21 kevadpäevade lõpupidu Artur Raidmetsa orkestriga TÜ klub{ss



UNIVERSITAS TARTUENSIS

ÕNNITLEME

Ernst
Raudam

75

Tartu ÜMkooli professor emeritus, 
vabariigi teeneline arst, saab
21. aprillil 75-aastaseks. Juubilar 
on kaasaegse neurokirurgia ühe ra 
ja ja  professor Ludvig Puusepa õpi
lane, kes oma 45 aas ta t  kestnud 
arstliku, pedagoogilise ja  teadusli
ku tegevuse jooksul avaldas üle 
270 teaduspublikatsiooni, juhendas
4 doktoriväitekirja ja  23 kandidaa
ditööd. Tema ideede ja  loomingu
lise suhtumise mõjul kujunes Tar- 
Tus neuroloogia ja neurokirurgia 
alal tegutsev koolkond, mille saa 
vutused on olnud arvestatavad nii 
Eestis kui välismaal.

Raske haigus sundis juubilari 
iuba aastaid tagasi oma kutsetööst 
loobuma, kuid ta on säili tanud 
elava huvi oma kolleegide töö ja 
käekäigu vastu. Professor Ernst 
Raudam on pälvinud kolleegide, 
õpilaste ja  arvukate patsientide 
austuse ja sügava lugupidamise.

Prof. AIN-ELMAR KAASIK

Autasustamisi
Tartu Ülikooli aukirjaga au tasus

ta ti  kauaaegse pedagoogilise ja  tea
dusliku töö eest 60. sünnipäeval 
professor ANTIDEA METSAT ning 
70. sünnipäeval dotsent MARIA 
EPLERIT ja professor HERMAN 
VAHTERIT.

. Prof. ANTIDEA METSA pälvis 
ka NSV Liidu Hariduskomitee au 
kirja kauaaegse tulemusrikka tea 
dusliku ja metoodilise töö eest.

Tänu
Kauaaegse kohusetundliku töö 

eest pälvisid tänu ja õnnitluse rek
tori käskkirjas oma 50. sünnipäe
val vanemredaktor RIINA SOM- 
SON ja sektorijuhataja HELJU 
KÖRS.

50. sünnipäeval tänati ja õnnitle
ti kauaaegse kohusetruu Õppe-, 
teadus- ja  ühiskondliku töö eest 
dots. TIIU VIHALEMMA.

Uus dekaan
Majandusteaduskonna dekaaniks 

valiti kolmapäeval majandusteadus
te doktor MART SÕRG.

Täienduskoolitus Ja ülikool
Üritame rajada ühiskonda, mille 

edukuse üks tingimusi on hariduse 
kujunemine iseväärtuseks, kõlblus, 
teadmised ja oskused aga tulemus
liku eneseteostuse aluseks. Haridus 
saab püsida ajakohasena vaid pi- 
devharldusena, pidevõppe üks osa 
on täiendõpe, sh. täienduskoolitus.

PALJUDES RIIKIDES on üli
koolid viimastel aastakümnetel 
püüdnud arendada mitmekülgset 
täienduskoolitust: rahvaülikooli tüü
pi kultuurikursustest kitsa eriala- 
täienduseni, kaugõppevormist väik
semates keskustes toimuvate kur
susteni, «minnes rahva sekka». N. 
Liidus levinud kaugõppevormist ja 
viieaastase tsükliga ametkondlikust 
(sund-) täiendusest erineb ülalviida
tud praktika mitmes asjas.

Nõudlusele reageeritakse kiiresti 
ja  paindlikult, selleks sunnib kon
kurents. Riiklikku või ülikoolipool- 
set baasfinantseerimist ületavaid 
eelarve- või erasummasid jagatakse 
toetuste, graantide või lepingute 
kaudu. Nomenklatuursele kaadrile 
eelistatakse lepingusuhteid nende 
õppejõududega, kellel on midagi 
pakkuda kuulajale sobival viisil. 
Nii kaugõppe- kui ka tä ienduskur
sused valmistatakse põhjalikult e t
te, varustatakse õppematerjalidega, 
kohati kasutatakse nende m ater ja 
lide edastamiseks sidekanaleid, 
audio- ja videotehnikat. Arendatak
se täiskasvanuile sobivaid õppevor
me ja -meetodeid.

M E IE  Ü LIKOOLI Õ P P E J Õ U D
on alati olnud oma eriala täiendus
kursuste lektorid, kes rohkem, kes 
vähem. Ülikoolis töötab vabariiklik 
arstide ja (viimaseid kuid) üleliidu
line kehakultuuriõppejõudude täien- 
dusteaduskond, täienduskoolituse 
tunnuseid on kaugõppel, eriti viiel 
kõrghariduse baasil avatud erialal 
(psühholoogia, žurnallstika, välis
majandus, pedagoogika, eripeda
googika), on teisi väiksemaid kur
susi.

Mitu ülikooli väikefirmat ja 
kooperatiivi on lülitanud täiendus
koolituse oma põhikirjaülesannetes- 
se. õppejõududel omakorda oli või
malus ja kohustus minna iga viie 
aasta tag an t  stažeerima või täien- 
dusteaduskonda mõnes N. Liidu 
kõrgkoolis. Ümberorienteerumisel 
oma nabalt maailmatasemele pole 
sellel paljudel juhtudel enam mõ
tet, liiga palju auru kulub olmele, 
konteksti ja  käitumisreeglite om an
damisele, võrreldavalt N. Liidu väi- 
tekirjandus«teadusega>.

V Ä L IS E L T  T A G A B  ülikoolirahva 
osalemine täienduskursustel prae
gugi meile tagasiside, täienduskoo
lituse ühe põhifunktsiooni ülikooli 
suhtes. Paraku süveneb muutuvates 
oludes tendents,  et nõutavateks ku
junevad vaid need lektorid, kelle 
energiat,  teadmisi ja  oskusi vajak
sid hädasti ka põhikursused, tea
dus, õppekirjandus, kogu ülikooli- 
uuendus.

Täienduskoolituse teine roll on 
olla täiendavate ressursside voolu- 
säng  ülikooli. Paraku ei saa riikliku 
täiendusloengu tasu pidada meie

majanduslikuks toetuseks. Nagu 
teadus, nii kuulub ka täienduskoo
litus ülikooli juurde. Kahjuks on 
ülikool lähiminevikus jäänud vaes
lapse ossa, kaalukate eelarvesüstide 
ja paneelilimiitidega on rajatud nn. 
juhtimiskõrgkoole oma hoonete, ka
teedrite ja hotellidega.

Sellesama skeemi pehmem variant 
on nn. täiendusteaduskondade loo
mine, seega ikka eraldi: ühed tead
lased ja õppejõud üliõpilastele, 
teised nn. spetsialistidele, «kaadri 
reservile». Nüüd oleme olukorra ees, 
kus bilansis on üle saja hoone, aga 
korralike õpperuumide ja inimväär
sete majutamisvõimalustega ikka 
kitsas. Majandusjuhtide täiendus- 
keskuscd on aktiivselt otsinud ja 
leidnud maksujõulist nõudlust ja  
pole eriti huvitatud integreerumi
sest vaeste kõrgkoolidega. Nii
samuti kui mõned teadusinstituudid.

Omapoolse aktiivsusega peaks 
iga kõrgkool tagama oma kolman
dagi (täiendus-)rolli täitmist: va
hendama teadmisi kõikidesse ühis
konnakihtidesse.

UMBES SELLISES OLUKOR
RAS kirjutas rektor alla käskkirja
le, millega 1989. aasta  22. sep
tembrist rajatakse ülikooli täiendus- 
ja  uurimiskeskus. Seoses ülalnime
tatud funktsioonide täitmisega loo
deti selle üksuse töö viljana nii ko
haliku kui ka kõvema raha lisan
dumist, sh. ülikooli huvide arvesta
mist riiklike täienduskoolitussum- 
made jaotamisel, konkurentsi pak
kumist ebaühtlase õppekvaliteediga 
firmadele, uusi välisõppevõimalusi, 
uute ja  siduserialade (kursuste) va
lutumat sisenemist toitva ema ka
tuse alla. Esialgsest väikefirma loo
mise mõttest on praegu loobutud, 
eelistades oodata uue maksusüstee
mi väljakujundamist,  lootes hari
dusasutuste maksu-, ehk ka tolli
soodustustele.

Sisuline siht on ülikooli rolli- ja 
potentslaallkohase täienduskoolitus-

süsteemi kujundamine ja seda eel
kõige ülikooli lõpetanutele.

TÄIENDUSKESKUS EHK
TÜTUK on asunud tööle. Veebrua
ris Tallinnas ja Käärikul toimunud 
Eesti-Rootsi haridusseminari võib 
pidada kordaläinuks. Meie sildi all 
tolmuvad mitmed nõutavad peda
googikakursused, tulemas on kur
susi soomlastega ja soomlastele, 
õpetajatele Rootsist (kahasse EHA- 
-ga), parlamendlvältluskursus lom- 
bitaguste lektoritega. Samas on 
suur puudus planeerijatest-kursuse- 
korraldajatest, videotreeningu sead
metest ja  vastavast  ruumist, püsib 
vajadus kaitsta ülikooli ( täiendus
koolituse) huve Tallinna bürokraa
tia ees.

Ülikoolis endas võib tunnetada 
mõne eriala esindajate muret, nagu 
tikutaks nende lisateenistuse kal
lale. Nimelt ollakse kokkuhoiu mõt
tes õppejõuameti arvel nõus täitma 
ka reisibüroo jm. ülesandeid. Ehk 
pole ka ülikooli finantskorraldus 
piisavalt paindlik, vältimaks v a ja 
dust juurdekirjutusteks ja koopera
tiivide vahetalituseks. Usun, et või
matus katta (näidata) mõnd tege
likku kulu, samuti konkurentsitult 
madalad tariifid ei väldi ülekulusid 
sugugi paremini, kui seda teeksid 
selgelt kättenäidatavad ja  jä lg i ta 
vad büdžetiread.

Mitmel erialal ollakse veendunud, 
et täiendus on tulevase erialainsti
tuudi üks tegevusalasid. Tasuks 
aga tõsiselt kaaluda põhimõtet 
mitte siduda täienduskoolituse pla- 
neerijaid-korraldajald erlalakateed- 
ri, -teaduskonna, -instituudiga, s a 
muti vältida vaid täiendusega te
gelevaid kateedreid ja ametkohtl. 
Liiga suur on selliste lahenduste 
puhul nomenklatuursuse ja hierar- 
hiakesksuse oht.

Niisiis tuleks eelistada täiendus- 
keskust, omaette allüksust, kelle 
baasfinantseerimisest kaetaval pal
gal oleksid kursuste ptaneerijad- 
korraldajad, iga eriala kohta soovi
tavalt üks. Keskus ise on vaj-alik pä-
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Küsimus h ä rra  prorekto r  
Meile IPeesüniaal®

Juba teist aasta t on ülikooli pea
hoone see osa, mis aegade jooksul 
on kujunenud ülikooli sümboliks — 
PORTIKUS — korrast ära ja rää- 
mase väljanägemisega. Mullu ei 
suudetud isegi krohviparandustega 
enne sügise tulekut valmis saada. 
Värvimine jäi vihmasadude ja kül
ma perioodile. Viimased pintsli
tõmbed tehti paar päeva enne esi
mest detsembrit nii pakase ilmaga, 
et aeg-ajalt pidi pintslit posti kül
jest lahti sulatama. Ülikooli soliid
ne peahoone võõbati kirjuks nagu 
pühademuna. Niisugust nalja pole 
temaga tehtud ei tsaari-, eesti-, 
saksa-, Stalini- ega stagnaajal!

Õigus oli ülikooli endi maalritel, 
kes leidsid, et töö võinuks esialgu 
piirduda postidealuse osa krohvi pa
randustega ning oskusliku iluravi
ga. See võtnuks neil nädala või 
veidi enam. Poleks vaja olnud üle 
poole aasta omade ja võõraste ees 
häbi tunda peahoone väljanägemise 
pärast. Maalritele vastati — kohe 
tuleb brigaad peale. Ja ilus suvi 
mööduski selle legendaarse värvi- 
jatebrigaadi ootel. Hiljem vaban
dati, et brigaad vedas alt ja hea, 
et niigi läks. Rasked rahad maksti 
muidugi välja. Ilus õppetund üli
kooli majandusmeestele. Ainult — 
kas möödunust õppust võetakse?

Seda tahamegi teada ja sellepärast 
KÜSIMUS HÄRRA HALDUS

PROREKTOR VELLO PEEDIMAA
LE:

Millal alustatakse peahoone fas
saadi rikutud osa korrastamist ja 
millal see töö lõpetatakse?
a l a k t i s i m u s :

Mis on garantiiks, et tänavuse 
Eesti üldlaulupeo ajaks ülikooli pea
hoone välimus oleks tõesti korda 
seatud?

TULLIO ILOMETS, 
ülikooli vanema põlvkonna 

töötajate nimel

deva meeskonna/naiskonna ioova 
töö motiveerimiseks, õppejõudude 
metoodikapagasi ja  erialatäienduse 
korraldamiseks. Muuseas, umbes 
sellistele alustele on rajatud ka Tal
linna Tehnikaülikooli täiendusõppe
keskuse projekt.

Nüüd võikski lahke lugeja kan
da ülikooli koosseisude brošüüri:

TÜ täiendus- ja  uurimiskeskus, 
Tähe 4—356, 
tel. 7 05 02,
juhataja  ühiskondlikel alustel 
Jaan  Kõrgesaar, 
asejuhataja Sirje Bork, 
õpetajate täiendus (ühiskondlikel 
alustel) Lembit õunapuu, 
dlspetšer Helgi Tohvri.

OOTAME ETTEPANEKUID kur
suste, kuulajate, üksikteemade, lek
torite, arendusprojektide, finantsee- 
rimlsallikate, lepingupartnerite ja 
kaadri kohta.

Täienduskoolituse laiemas kon
tekstis tuleks aga igal erialal kaa
luda pädevusnõudeid, kvalifikat
sioonijärkude ots tarbekust ja vas
tava süsteemi sidet täiendõppe/ 
täienduskoolitusega, täiendõppeks 
seadusandlike soodustuste ettenäge
mist, nt. 40 tööpäeva resp. 320 tun
di aastas, «vaba» semestri (õppe
aasta) taotlemisvõimalus kõrgkoo
lis. Veel arutlusteemasid: taiendus- 
koolitussummade sobivus ametkon
na, kõrgkooli, linna, maakonna, 
valla eelarvesse, vastavate eraldiste 
koht maksetuludes, maksusoodustu
sed täiendajatele ja sponsoritele.

Nende küsimuste lahendamiseta 
kõrgkoolide/teaduskondade, kutse- 
ja akadeemiliste organisatsioonide 
poolt jä tame «jämeda otsa» Tallin
na ametnikkonnale ja institutsioo
nidele, kes jagavad ja valitsevad  
üsna meeleldi, eriti majandusteema- 
de ja välisabi korral. Kaadri reser
vi loomine nimetatakse ümber n t  
(turu)m ajanduse tippjuhtide välja
õppeks. Seda laadi näide on ka äs
jane Majandusministeeriumi korral
dus Haridusministeeriumile töötada 
välja seadusandlik akt, mille koha
selt mõni eeldatavasti ülipädev HM 
ametnik vastava tasu eest otsus
taks, kelle õpetamispädevust kinni' 
tada koolitusloaga, olgu see siis 
võõrkeele, põllunduse või meditsiin1 
alal.

Veel arvan, et vihjete puhul vä
lisabile tuleks meil endil potent
siaalsetele abistajatele senisest veel 
aktiivsemalt selgitada ülikooli va- ! 
jadusi nii baas- kui ka täiendõppe- 
ja teadusasutusena, samuti meie 
oludes abiks sobivaid vorme. Mõt
len eelkõige individuaal- või rüh- 
mataotlustele reageerivaid mitte
riiklikke fonde. Ühtlasi kuluks ära 
avalikustada juba tegutsevate fon
dide spetsiifika ja aadressid, olgu 
Euroopas või Atlandi taga, et har
jutada igaühte meist kirjutama 
taotlusi, teese ja põhjendusi rah
vusvahelises teaduskeeles ja. oma
enda nimel.

Huumori mõttes võiks ülikool* 
täienduskeskuse lipukiri olla: 
«TÄIENDADES TÄIUSTAME TER' 
VIKUT».

JAAN KÕRGESAAR
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ükskord on vaja selgeks teha —
mis on ülikool

«ÜLIKOOLI TULEVIKU» 

PEAKOMISJONIS

11. aprillil

ÕPETAJATE ETTEVALMISTA

MISEST

Kohe arutelu algul sai selgeks, 
kui suur küsimuste ring seostub 
õpetajate ettevalmistamisega. _Pea
tegi oleme ajast üsna maha jäänud. 
Meil puudub praegu veel terviklik, 
arvestatav kontseptsioon. Pedagoo
gika kateeder (esindas juhataja 
Prof. Jaan Mikk) sai terava, põh
jendatud kriitika objektiks. Kateed
ri poolt pakutav oli taas kompila- 
Üivne, pinnapealne (analoogsed 
arutelud on varem toimunud ka pe
dagoogika nõukogus, kuid sealgi 
ei ole jõutud põhjendatud ja konst
ruktiivsete lahenduste pakkumi
seni).

Kt sel arutelul osalesid kõik õpe
tajaid ettevalmistavate teaduskon
dade dekaanid, siis oli väljaöeldu 
seda suurema kaaluga. Ainult pin
napealne viitamine teiste maade ko
gemusele ei vii meid edasi. Meie 
uHkoolile on sisuline tähendus vaid 
nende maade kõrgkoolide õpetajate 
ettevalmistuse adekvaatsel analüü
si ja selle tulemustele toetumisel, 
pealsed õppekavad ja programmid, 
k°gu ettevalmistuse struktuur on 
vaja läbi analüüsida ning järeldu
sed meile sobivates suundades ära 
kasutada. Võimalikult täpselt on 
aga vaja teadvustada Eesti vajadu- 

ning tagada tööjaotus teiste 
kõrgkoolidega.

Kvantitatiivsed küsimused _ (kui 
Palju õpetada pedagoogilis-psühho- 
*P°gilise tsükli aineid) tuleb asen
d a  küsimustega mida, kuidas ja 
П1Ша1 õpetada.

Erialakeskne õpetamine on ise
enesest mõistetav ka õpetajate ette
valmistamisel, siia lisandub aga 
Kutse omandamisega seonduv. Prae
gu domineerib õpetajakutsega seo-
U<I teoreetiliste ainete ja ka peda- 

|°°gUise praktika paigutamine 
ituudiumi lõppu. See on igati aru
saadav ja sobib astmelise kõrghari
duse kontseptsiooniga. TÜ nõukogu 
рГ1̂ аЬ sama küsimust 27. aprillil, 
•̂elkõige pedagoogika kateedrile, 

ka asjaomastele komisjonidele 
Pandi südamele koostada asja eda-
lv’lv otsuse projekt.

a in e in s t it u u d id

Eelmine küsimus jätkus sisuliselt
edagoogika instituudi loomise

plaanide tutvustamisega allakirju
tanu poolt. Selle instituudi loomine 
on tihedalt seotud õpetajate ette
valmistamise keskse korraldami
sega. Vajaduses luua hariduskaad- 
rit ettevalmistavate allüksuste tege
vuse koordineerimiseks tingimused 
ning integreerida õpetajate etteval- 
mistusprotsess ja pedagoogikatea- 
dus ei ole veel keegi kahelnud. 
Problemaatika piirneb ja see on 
igati loomulik idee realiseerimisega. 
Mida konkreetsemaks, seda selge
mini joonistuvad väija vajadused 
muuta senist tegevust, seda enam 
suureneb vastuseis sealt, kus püü
takse säilitada status quo’d, seda 
enam selgub flnants-majandusliku 
külje osa jne.

Niisamasugune olukord on kuju
nenud keemia Instituudi loomisel. 
Keemikud on olukorda põhjalikult 
analüüsinud, on ise n. ö. selleks 
valmis. Ilma finants-majanduslike 
küsimuste lahendamiseta ülikoolis 
kui tervikus, nii et allüksuste (s. t. 
aineinstituudi kui juriidilise isiku) 
autonoomia oleks ka selles vallas 
olemas, ei rutta nad uude n. ö. tüh
ja kesta. Pole valmis ülikooli põhi- 
kirigi, ilma milleta on mõneti en
natlik kinnitada aineinstituutide 
põhikirju.

Sotsioloogia instituut on küll oma 
põhikirja projekti koostanud, kuid 
sellegi kinnitamisega koostajad ise 
praegu ei kiirusta.

MATI SALUNDI

18. aprillil

IKKA AINE- 

1NSTITUUTIDEST

Ülikoolis on üks instituut juba 
ammu olemas — ÜMPI ehk üld- ja 
molekulaarpatoloogia instituut. On 
loodud ja tegutseb ning kuna ei 
ole oma tegevust lõpetanud, siis tä
hendab see seda, et on sellisel ku
jul vajalik. Praeguste aineinstituu- 
tidc moodustamise juures kuluvad 
ehk ÜMPI kogemusedki ära.

Teadusprorektor prof. Ants Kal- 
likorm: «Põhireegliks jäägu see, et 
ka instituut on üks osa ülikoolist, 
olgu ta juriidiline isik, olgu tal 
pealegi kooperatiive ja väikeette
võtteid. ÜMPI on arstiteaduskonna 
õppe- ja teadustöö põhibaas, kuid 
paljudel arstiteaduskonna kateed
ritel niisugust baasi ei ole. Võib
olla tekib ka neil aineinstituudi loo
mise mõte. Raskusi tuleb, aga hea 
tahtmise korral saab ka neist ja
gu.»

Dots. Mihkel Pärnoja: «Kes raha 
käsutab ja kasutab: kas ülikool või 
instituut?»

A. Kallikorm: «99% on peremees 
instituut.»

M. Pärnoja: «Mis see 1 protsent 
siis on?»

A. Kallikorm: «Teatud valdkon
dade kohta peaks instituut kaalu
ma, kas on mõtet detsentraliseeri
da, kõike ei ole alati siiski mõtte
kas.»

M. Pärnoja: «Kuuldavasti tahtvat 
osa laboreid, mis sotsioloogia insti
tuuti tulevad, teadusosakonna koos
seisu jääda. Kuidas nii?»

A. Kallikorm: «Sellest ei tule kü
simust teha. On instituudi põhi
määrus, on teadusosakonna struk
tuur. Mõlemale poole on mõistlikult 
võimalik asju lahendada.»

Dots. Henn Voolaid: «Mida reaal
semaks saab instituudi idee, seda 
suuremaks läheb vastuseisl Füüsi
kaosakonna laborid ei ole insti
tuudist huvitatud — mis me sellest 
saame? Nii segasel iihiskondlik- 
poliitilisel ajal ei olevat mõistlik 
oma struktuuri lõhkuda.»

A. Kallikorm: «Kus on küllalt mu
gavalt elu sisse seatud, ei taheta 
loomulikult uuendusi, miks peakski 
ise elu raskemaks tegema.»

edasi ülikoolile jääda. Kuu ajaga 
loodetakse dokumentatsioon korda 
saada ja seejärel instituut ülikooli 
nõukogus kinnitada. A. Heinaru 
lõpetas nii: «Oleme suured optimis
tid!»

M. Pärnoja: «Keemikud oma ins
tituudi loomisel väljastpoolt keda
gi ei võta. Aga kas te teate, kui 
suured on teie kaudsed kulud üli
kooli hoonetele jne.?»

A. Heinaru: «Kui on piisavalt ra
ha, võib võtta hooned rendile või 
kanda osa kulusid. Summad tule
vad Teaduste Akadeemialt ja Oli 
koolilt. Me teame ka praegu, kui 
palju meie üksustel raha on.»

A. Kallikorm: «Põhimõtteliselt on 
võimalik ju ka kaudsete kulude osas 
kokku leppida.

Me peame enesele teadvustama, 
mis on ülikool — kas ainult ka
teedrid ja õppejõud, kes ei taha 
sinna juurde arvata kooperatiive 
ega väikeettevõtteid, mida ülikooli 
huvides tarvis on. Kui me ei suuda 
sellest aru saada, ei jõuagi uus aeg 
ülikooli.»

Dots. Ain Heinaru tutvustas lä
hemalt molekulaar- Ja rakubioloo
gia instituudi loornise ideed bioloo- 
gia-geograafiateaduskonnas. See
moodustuks Teaduste Akadeemia ja 
ülikooli koopereerumisega, sinna tu
leksid geneetika ja tsütoloogia ka
teeder, selle lepingulised töötajad, 
teadusosakonna kolm molekulaar
bioloogia laborit, ÜMPI-st rakubio
loogia sektor jt. Koosseisus oleks 
100—-110 inimest. Põhikiri on pea
aegu valmis (viies variant). A. 
Heinaru ütles, et üks asi on luua 
instituut olemasolevate struktuuri
üksustega mingi kombinatsiooni 
kokkupanekuga (ülikoolis mingi ka
teedri ja labori kokkupanemine ei 
anna raha reaalselt juurde). Jurii
dilise isikuna võib niisugune üksus 
kiiresti pankrotti minna. Eespool 
märgitud üksuste kokkupanemisel on 
järgitud aga maailmapraktikat, on 
olemas omad finantsallikad. Raha 
saamine sõltub ka üliõpilaste arvust, 
ei arvestata mitte ainult II, vaid 
ka I astme õpetamist. Põhimõtteli
selt loojad raskusi ei näe ning nad 
arvavad, et osa funktsioone võib

Aineinstituutide loomine sõltub 
ülikooli eelarvest. Dots. Arno Susi 
liigitas ülikooli tulevad rahad nii: 
riiklikust eelarvest, lepingutest (s.o. 
juba osaline isemajandamine) ja 
väikeettevõtetele kooperatiividelt 
(täielik isemajandamine). Kõige se
gasem lugu olevat eelarve teada
saamisega, kui palju allasutused 
kulutavad, kuidas ülikool raha ja
gab. «Kuidas me jagame selle raha 
ülikooli iseseisvate allüksuste va
hel? Optimist ma siin ei ole.»

Pearaamatupidaja Eve FInk: «Me
oleme seda aastaid teinud, aga 
keegi ei tunne selle vastu huvi. 
Saatke kõik need küsijad ja jutus
tajad minu juurde.»

Prof. Elvi Uist toonitas oma sõ
navõtus, et allüksused (teaduskon
nad) ei ole seni oma rahalise seisu 
kohta erltl huvi tundnudki.

A. Susi: «Instituutidele üle min
nes tuleb rahaprobleem põhjalikult 
läbi vaadata: millised funktsioonid 
jätta ülikoolile, millised instituudile. 
Instituute on aga mõtet moodusta
da siis, kui on tekkinud probleemid, 
mida siiani ei ole suudetud lahen
dada ning mida uue struktuuriga 
loodetakse paremini lahendada.

Rahanduse olukord tuleb põhjali
kult läbi uurida, praegu me räägi
me poolaimamisi.»

Et kohal oli ka pearaamatupida
ja, esitas M. Pärnoja talle küsimu
se keemikute kulude kohta: «Kui 
kiiresti on võimalik teada saada 
keemikute viie aasta kulusid?» Kui 
keemikud saadavad ühe oma ini
mese raamatupidamisse, siis jõuab 
ta ühe nädala jooksul väija võtta 
kolme viimase aasta kulud.

Eve Flnk: «Praegu viime kogu 
arvepidamist arvutitesse, kolm kuud 
kulub põhivahendite sisseviimiseks.»

Lõpuks leiti ühiselt, et raha jaga
mise põhiprintsiibid tuleb ülikoolis 
siiski paika panna ning ühtlustada. 
Aineinstituutide loomist soe vaid 
kergendab.

JÄRGMINE KORD TULEB PEA- 

KOMISJON KOKKU NELJAPÄE-

L in d a - 
M arie  
Rose

»  ЯШ ■■Jaaaeg
Liueldes langevad 

helbed — 
tummalt tekib jää — 
karge talveaeg, 
päikese kaudu.

Miks kardame talve, 
kus kõik on valge ja 

puhas 
ja tähed nii selgesti 

näha?

Et tõde ilmneb, 
et *mask» külmas 

puruneb 
ja kaob?

TALV: 
pikad õõd, kus elu 

tärkab 
või süda pingest 

peatub.
Aastaaeg, kus mõni 

märkab, 
et jääaeg hinges 

peagi käes. . .
Miks kardame talve?

«EESTI PÄEVALEHT»
18. 12. 1982.

Elu ootab
Üle purde 
teisel kaldal 
ELU ootamas.
On ilus samal hetkel 
küll ette, küll 
taha vaadata 
või valida rada, 
kus aeg nagu 
virvatuli
kutsub ja vilgub.

P o rtre e
Naerad lõbusasti, 
naerad pilgates, 
naerad kobades, 
nuiad kindlalt — 
iseennast!

«TULIMULD» nr. 2, 1985.

VAL, 26. APRILLIL (mitte kolma

päeval) KL. 8.30 NÕUKOGU SAA

LIS, JÄTKATAKSE VEEL AINE

INSTITUUTIDE ARUTELU, PÜÜ- 

« TAKSE ALUSTADA DISKUS-

I SIOONI ÜLIÕPILASTE ÕPPE

TÖÖ HINDAMISE VÕIMALUS

TEST AINESÜSTEEMILE ÜLE

MINEKUL JA TEHAKSE SENISE 

TÖÖ KOKKUVÕTTEID.^"3* * * "

* * sft

Need luuletused tõi Rootsimaalt 
dotsent Silvia Oja, kellel oli meel
div kohtumine proua Irene Leisiga. 
Sõjaeelseil aastail elas ta Valgas 
ja Tartus, abikaasa oli sõjaväe
lane.

Tema tütretütar Linda-Maria 
Rose on lõpetanud Stockholmi Eesti 
Algkooli ja õppinud eesli keelt 
«kodukeelena» prantsuse koolis 
gümnaasiumi lõpetamiseni. Tehni
kaülikoolis Õppis ta lennundust.
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LENIN 120

22. aprillil täitub 120 aastat suure Juhi Ja õpetlase, kommunistliku 
partei rajaja Vladimir Lenini sünnist. Mees, kellest on tehtud ebajumal 
miljonitele, ei võinud kahjuks oma eluajal aimatagi, milleni viivaa 
tema ideed ja millise surmatantsu metoodika töötavad tema õpetuse

Ä Ä S L e U v » . ,  kaovad välted )a .oos„ng.d: 
«Lenin on kõiki», «Lenin — need oleme meie», «Lenini õpetus on pu- 
hal», «Elagu maailmarevolutsioon!» Jne,

Me ei vaja dogmasid ja suure venna kingitud rahvuskangelasi. 
Mida arvab Leninist aga Tartu Ülikooli tudeng, millised on olnud 

tudengite kokkupuuted Leniniga, sellest võite lugeda Järgnevatest 

ridadest.

Mina |a Lenin
Istusime Toomel ja mõtlesime. 
Lõpuks küsis Lenin: «Miks?»
Ei osanud vastata. Tõepoolest, 

miks?
«Miks?» karjus Lenin, «miks?» 
Siis vaikis ta ahastuses.

«Kuule, Lenin,» ütlesin, «mina ei 
teal»

«Vihmavari,» käratas Lenin ja ka
dus põõsasse.

Enam me ei kohtunud.
JÜRI PINO

Olin hästi tubli
Olin siis vist nelja-aastane. Tulin 

lasteaiast ja küsisin vanemate 
käest: «Kas te teate, mis päev tä
na on?»

«Reede*» ütles isa.

«Ja, aga mis veel?»
«22. aprill,» ütles ema.
«Täna on ju Lenini sünnipäev!» 

ei pidanud ma vastu.
MARIS LILLAK

Ta on minu elus
Kõigepealt põrutas ta uiskudel 

mäest alla, nii et naabripoisid, ka
dedusest suu lahti, vahtima jäid.

Siis sain ma pioneeriks, aga 
uisutada nii hästi et osanud kui 
tema.

Ometi öeldi mulle kõigele sellele 
vaatamata, et kui ma Lenini poolt 
asutatud kommunistliku noorsoo- 
õhingu ridadesse ei astu, langeb 
tunduvalt minu õppeedukus ja va
nematel tekib töökohas raskusi.

Ühel konverentsil tema pää juu

res lipuvalves seistes pudenesid 
minu auklikust taskust kolinal põ
randale transistorraadio patareid 
Vali noomitus konverentsi nimel.

Armees hoidsin tema kujukese 
all punanurgas raha ja odekolonni- 
pudelit, et kaaslased ei saaks ära 
juua.

Ülikoolis olen temast nii mõnda
gi kohustuslikus korras teada saa
nud. Kui kaugele tema käsi veel 
ulatub, seda ei oska ütelda.

MARGUS SANGLEPP

Lenin Ja mina
Mis Leninisse ja tema põhimõte* vestades aga seda, et maakera on

tesse puutub, siis selles suhtes olen ümmargune, loodan ma, et peagi
ma optimist. Pärast suure juhi sur- jälle nende juurde tagasi jõuame, 
ma on N. Liidus leninlikest põhi
mõtetest pidevalt taganetud. Ar- ERKKI KOLU

AJALOOM UUSEUM IS

Täna, 20. aprillil kell 15.00 ava
takse ajaloomuuseumi rõdusaalis 
näitus «Kevadisi lilleseadeid».

EMADEPÄEVA LOTERII

Eesti Evangeelne Luteriusu Ki
rik, Eesti Sotsiaaldemokraatlik lse- 
seisvuspartei ja Eesti Muinsuskait
se Seltsi ettevõte «Agu» korralda
vad esiinese heategevusliku emade
päeva loterii Eestis.

Ostes emadepäeva loterii pileti 
olete toetanud sünnitusabi ning las
te ja noorte hoolekande paranda
mist Eestis.

Loterii peavõitudeks on 5-päeva- 
sed perereisid (4 inimeseie) Rootsi 
või Soome, välja loositakse suur 
hulk piibleid, Uue Testamendi raa
matuid, leeriõpikute komplekte,, suu
ri rahasummasid, erakordselt uhke 
daamikasukas, karusnahku, kauneid 
rõivaid, ehteid, lauanõusid ja palju, 
palju muud.

Ostes emadepäeva loterii pileti, 
valmistate kolme rubla eest vaimus
tava üllatuse oma emale, vanaema
le, õele või sõbratarile.

Infot ülikooli rahvale jagab ja 
pileteid müüb alates järgmisest nä
dalast õppeosakond, ruum 217, tel.
3 51 44.

KOKKULEPPEHINNAGA

ära anda parandamis- ja täien- 
damisvõimalustega pooleliolevaid 
konspekte iga päev «Humalas» kl.
11—22 (v. a. kl. 15— 16) kõige 
keskmises lauas.

2 stipist ilmajäänut ja omal 
soovil ülikoolist lahkunut

«EESTI KONTSERT»
«VANEMUISE»

KONTSERDISAALIS

23. aprillil kl. 19.30 GUNNAR 
GRAPS & «MAGNETIC BAND»
uues rüüs.

Kavas: tuntumaid lugusid aasta
test 1978—1983 ja 1990. a. uus 
kava.

Piletid müügil «Vanemuise» kont
serdisaali kassas ja tund enne al
gust kohapeal.

õpilastele ja üliõpilastele pileti
hinnad soodsad.

ÜS «RSR»

Ootame seltsi liikmeid raamatu
kogus teisipäeval, 24. aprillil kell 18 
aud. 202. Tekkivast Eesti välispo
liitikast räägib dots. Kaido Jaan- 
son.

Uusi trükiseid
Ученые записки ТУ. Выпуск 885. 

Литология и минералогия корен
ных и четвертичных пород Эсто
нии. Труды по геологии XI. Тарту
1990, 296 экз., 128 с., 1 руб. 50 
коп.

Ученые записки ТУ..Выпуск 886. 
Физиологические, клинические и 
математические проблемы спор
тивной медицины. Труды по меди
цине. Тарту 1990, 500 экз., 132 с., 

Ученые записки ТУ. Выпуск 887.
1 руб. 50 коп.
Региональный хозрасчет и хозяй
ственный механизм. Труды по эко
номическим наукам. Тарту 1990, 
280 экз., 72 с., 80 коп.

Реакционная способность оога- 
нических соединений. Том XXVI. 
Вып. 3(95)—4(96). Июль—декабрь
1989. Тарту 1990, 400 экз., 112 с.,
1 руб. 20 коп.

Austatud 
TU  re k to r!

Pöördun Teie poole TÜ etteval
mistuskursuste juhatajana seoses 
Tele käskkirjaga nr. 77 28. märt
sist 1990. a. Selles on otsustatud
1. juulist 1990 kursuste tõö lõpe
tada.

Paneb imestama asjaolu, et enne 
käskkirja ilmumist pole peetud va
jalikuks informeerida sündmuste 
sellisest pöördest kursuste tööta
jaid. Oleme oma tööd pikki aastaid 
vastutustundega teinud ja oleme 
edaspidigi huvitatud täiendõppe 
mõistlikust korraldamisest. Julgeme 
kahelda, et selline asjaajamine vas
tab demokraatia ja eetika põhimõ
tetele.

Kahjuks on nimetatud käskkirja 
aluse märkimiselgi oluline eksitus. 
Nimelt on TÜ Nõukogu otsus
28. aprillist 1989 sõnastatud: pida
da vajalikuks isemajandavate ette
valmistuskursuste töö jätkamist, 
soovitades rektoraadil nad üle viia 
kooperatiivsele majandamisele. Sel
line nõukogu otsus ei saa olla kur
suste töö lõpetamise aluseks.

On mõistetamatu, et TU juhtkond 
ei lähtu 1989. a. aprillikuu dekaa
nide .nõupidamise ega ülikooli nõu
kogu seisukohtadest. Siis peeti va
jalikuks just isemajandavate kur
suste jätkamist. Kursuste tõöst oli 
huvitatud eelkõige arstiteaduskond, 
kuhu meie kursuste kaudu tulevad 
meditsiinikoolide lõpetanud, kelle 
õppeprogrammid ei vasta ülikooli 
nõudmistele. Kursusi pidas väga va
jalikuks ka majandusteaduskond, 
kuhu tuleb teha sisseastumiseksam 
geograafias, mille õpetamine lõpe
tatakse juba X klassis (varem IX), 
Viimastel aastatel on uutmine puu
dutanud oluliselt ajalooteadust, mis
tõttu uute õpikute puudumine tin
gib ajalooteaduskonnast suurema 
vajaduse täiendõppe järele.

Ettevalmistuskursused on orien
teeritud eelkõige neile, kes väga 
erinevatel põhjustel pole kohe kooli 
lõpetamisel asunud edasi õppima. 
Keskkool ja kõrgkool on praegu mõ
lemad pidevas muutumises. See
tõttu pole hariduse ja harituse 
probleemide ühekülgne lahendamine 
õigustatud. Tuleks kõike kollektiiv
selt, mitmekülgselt ja rahulikult 
kaaluda.

Kuid kursuste töö küsimusi pole 
uuesti üldse tõstatatud. Pole nõu 
peetud seda tööd teinud isikutega. 
Pole pakutud uusi demokraatlikke

variante täiendõppeks (peale koope
ratiivide). Ometi on kursustel va 
bariigis küllaldane autoriteet, neile 
ei tulda ainult uudistama, vaid osa
letakse pidevalt töös. Ilmselt mõis
tavad seda Tallinna kõrgkoolid 
kus kursused kõikjal jätkuvad.

Ka kursuste segavat mõju kooli 
tööle ei ole 30 tegevusaasta jook* 
sul ette heitnud ükski kool. Ja vae 
vait küll kursuste kaotamine tõs 
taks nüüd järsult koolitöö taset, 
selleks on vaja hoopis teisi tingi' 
musi. Täiendõppe võimalused on ik* 
kagi olemas kõigil demokraatlik 
koolikorraldusega maadel.

Muidugi võiks täiendõppe viia äre 
kõrgkoolist siis, kui minnakse üle 
ilma aineeksamiteta vastuvõtule- 
Tõenäoliselt seda lähitulevikus veel 
ei tehta. Miks siis enne kaotada õp- 
pimisvõimalused, pealegi üksne- 
Tartus?

Ja nii tundubki arusaamatuna 
miks just isemajandavad etteval' 
mistuskursused on TU see allüksus, 
mis esimesena uutmise käigus № 
videeritakse. Ka on kursuste ülal
pidamine seotud minimaalsete ku
lutustega ning igal aastal jäävad 
rahalised ülejäägid ülikooli kasU' 
tada, millele lisandub käesolevas* 
aastast üüri tasumine ruumide eest

Kogu selline kiirustatud kursuste 
kaotamine tekitab küsimuse, kas 
sellega ei soodustata ebaeetilist ra 
halist ettevõtlust praeguses keeru 
kas haridustöös. Kooperatsioon’' 
vormi ei rakendatud Eesti Vabarij' 
gi koolitöös, nagu seda ei tehta ta 
napäevalgi arenenud demokraatlik^ 
maades.

Isiklikult pikki aastaid kursuste 
ga seotuna pean oluliseks avalikul' 

arutada täiendõppe küsimust fl11 
Tartu Ülikooli ettevalmistuskursus 
te mitmesaja osavõtja kui ka kogl; 
Eesti hariduselu probleemina. Lo° 
dan, et ülikooli juhtkond arvesta' 
üldsuse arvamusi ja kaalub kollet 
tiivselt kursuste vajalikkust.

EVI RÄIM,
TÜ ettevalmistuskursuste 

juhataja

P. S. TÜ ettevalmistuskursuse^ 
tänavad kõiki ülikooli töötajaid J‘; 
õppejõude, kes on aidanud kaasf 
TÜ ettevalmistuskursuste tööle.

0  TAASTRÜKK #  TAASTRÜKK #  TAASTRÜKK 1

Ütle mulle, kes on su kaks sõf 
ra ja ma ütlen sulle, kas mul 0 
rubla või ei.

ütle, kes on su sõbrad ja ko№' 
võtab seda arvesse.

IVAR JÕESAAR 
«TRÜ» 37, 1980.

KALEVALA

Nähes Väinamõist sõudmas 
rasti, küsis talt Lemminkäiru'^’ 
«Kuhu sõuad, Väiruimõinen?»

«■Põhjalasse, ketse tooma,» vasi^ 
lauluisa ja sõudis edasi.

VAHUR KALMRE 
«TRÜ» 34, 1978-

HABEMETU
HÄBEMATU

Habemetu häbematu üliõpilane 
esitas väärikale professorile vääri
tu küsimuse habeme ja kiilaspea 
suhte kohta. Professor kammis ha
bet, silitas läikivat kukalt ja ütles: 
«Et olete veel habemetu, olete hä
bematu. Kõrvade ja kulmude vahe
lisel territooriumil on teie karva
kasv ääretult aktiivne — ilmselt 
olete debiilne.»

«TRÜ» 24, 1980.

Üks läind kord kuhugi. Teine 
olnd juba ees. Kolmas astund ka 
ligi ja tekkindki järjekord.

TAASTRÜKK W  TAASTRÜKK #  TAASTRÜKK W

Toimetaja kt. MARGUS SANGLEPP

Ü L I K O O L I  A J A L E H T
Lehe talituse aadress 202400 Tartu, Ülikooli t. 18. TÜ, ruumid 240, 241, tel. 3 5180. Tartu Trükikoja trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. III. «UTs> ilmub reede*
Tellim. nr. 1423. Tiraaž 2500 eks.

«Universitas Tartuensis» — газета Тартуского Университета, 202400 Эст. ССР. Тарту, ТУ. Юликооли 18—241. Тел. 3 51 80.
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Mosaiigi ja  
igasuguse info 

asemel ehk 
tn iks info ei liigu

Või Higub? Arvatakse ühte ja 
leist. Mõned heidavad toimetusele 

et paljusid neile olulisi teateid 
^koolilehes lihtsalt pole. Mõned 

päris tõsiselt pahased selle üle, 
igasugust infot olevat liiga pal- 

j^i vahel viimane lehekülg üleni 
*ais. Mõned jälle ei ole tähtsaid 
*eadaandmisi lihtsalt tähele pannud 
n,ng teevad enesele tagantjärele 
etteheiteid: «Kas tõestf lehes oli?»

Midagi siis lehes on ja ei ole ka. 
ühesõnaga — infosüsteem ülikoolis 
Puudub. Toimetuski ei ole sellega 
Põrmugi nõus, aga üle oma varju 
hüpata ka pole suutnud. Teated, mis 
j^eile tuuakse, paneme lehte. Uudis
te toojaid on vähe, need tuleb en- 

otsida. Ent kui toimetuse ka
best töötajast üks on komandeerin
gus või haige, ei suuda teine 
eriam mingeid uudiseid taga ajada. 
„ •  MILLINE PEAKS ÖLEMA 
ÜLIKOOLISISENE INFO või Õieti 

jagam ine? KES? MIDA? KEL
LELE?

Alustaksin ülikooli peast, s. t. 
r c k t o r a a d i s t .  Me teame väga 

sellest, mida rektoraadis te- 
hakse ja otsustatakse. See tuleb 
, Ü,a vaid suurematel koosolekutel 
(näit. «Ülikooli tuleviku» peakomis
jonis, suures nõukogus). Dekaani- 
*te nõupidamisi vahendas sügisse
mestril küll teabetalitus. Meiegi le- 
hes oleks tarvilik niisugune rubriik 
jjagu «Rektoraadis», mida EPA le
hest lugeda 'saab. EPA-s ei koosta 
^da veergu mitte toimetus, vaid 
^ktori ettepanekul on selle enda 
Jända võtnud üks rektoraadi töö
a ja .

Et rektoraadi infot liikuma pan* 
Pai ei jää meil esialgu muud üle 
J üi nädala algul kõik mehed läbi 
Riistade. Loodame, et me kedagi 
Уа6а ära ei tüüta. Sedasama teeme 
{°udumööda ka suuremate allasu* 
lUstega.

Kui uudiste edastamine (nädala 
®'gul ülikoolis toimunu ei ole ree- 

muidugi kahjuks enam mingi 
^d is) on siiski rohkem toimetuse 
jnure, siis teated jäävad ikkagi tea
djate endi südametunnistusele. Kes 
pab selle avaldamist lehes vajali- 
*üks, toogu aga siia. Kahtlemata 

naljakas, kui näiteks üks teadus- 
.°nd teatab lehes teisele, et selleks 

selleks päevaks olgu nii- ja naa- 
fiugused paberid ära toodud. 
.Paraku paistab rektoraadi infoga 

nii olevat, et näiteks teadus- 
K°nnad kindlatest kuupäevadest 
?rjtf kinni ei pea. Üks viimaseid 
^ürbi näiteid on seotud ühiskonna
teaduste õpetamise kavaga. TÜ nõu- 
*°gu otsuse tegemiseks vajati ette- 
pnekuid nädala jagu varem. Nõu- 
£°gus selgus, et mitmed teadus- 
^nnad polevat sellest kuulnudki, 

siis info ei liigu?
Miks teatakse ka oma teaduskon- 
asjadest viimasel ajal palju va- 

kui veel paari aasta eest? Võ- 
!ап kokku mitmelt poolt tulnud tä
helepanekud.

•  Aruteludel, ■ koosolekutel käi
jad ainult juhid, funktsionäärid, 
?s ei peagi vajalikuks kõike rää- 

J»tut oma kolleegidele edasi kõnel- 
?a- ühelt poolt peetakse ennast in- 
°valdajaks, -monopoliks. Teiselt 
Poolt on paljudel veel veres endis

aegne suupidümine: kõike ei tohi, 
ei passigi edasi rääkida.

ф  Nüüd, kus pole enam partei- 
ega komsomolikooeolekuid, mai
ega oktoobriaktusi, poliitpäevi (näi
ted kukkusid küll parajad olema, 
aga just nii on mulle kõneldud) 
ega muidki koosolekuid, tuntakse 
tosist infopuudust mttte ainult üli
kooli asjadest, vaid isegi oma tea
duskonna tegemistest. On arvatud 
isegi seda, et miks ei võiks näiteks 
teaduskonna nõukogu koosolekud 
olla lahtised, kuhu tuleksid kuula
ma kõik õppejõud. CHeks vähemalt 
ükski infokanal.

Teabeleviks püüti juba stagna
ajal midagi ette võtta. Nii hakkas 
rektoraat korraldama õhtupoolseid 
infotunde, aga kellelgi ei paistnud 
selle vastu suurt huvi olevat. Kaua 
sa ikka viiele-kuuele kokkutulnule 
kõneled! Omal aial oli juttu ka info 
kuukalendrist. Need oleksid rippu
nud kusagil teadetetahvlil tabelina 
ning korraldajad oleksid sinna oma 
üritused sisse kandnud. Mõni aas
ta tagasi oli kuulda isegi infoaja- 
lehest. Sinnapaika need ideed jäid.

Plusspoolele on kanda siiski 
jfirelinfo: ilmunud on «Tartu Üli
kooli kroonika 1985» ja ilmumas 
järgmiste aastate kroonikad. Ka 
teabetalitus on loodud, ülikooli aja
kirja esimene number ilmunud ning 
välismaale meie infot läkitatud.

ф  MIDA SIIS TEHA?
Mai on kätte jõudmas, see tä

hendab, et ülikoolis tuleb hakata 
otsi kokku tõmbama. Seega vaevalt 
midagi enneolematut infolevisüs- 
teemis või õigemini -süsteemituses 
praegu juhtuda jõuab. Aga aeg on 
niikaugel, et ka ülikooli ajaleht 
peaks ometi olema kenama välja
nägemisega (selged fotod ja kor
ralik trükk), rääkimata sisust. Tar
tu linna trükikoda, kus kaht kõrg- 
koolilehte trükitakse, hakkab osali
selt kaotama tinaladu ja kõrgtrükki. 
See tähendab, et TÜ ja EPA aja
lehed võiksid juba lähemas tulevi
kus olla sisukamad, suuremad, kau
nimad, suurema tiraažiga ja ka kal
limad. Võib-olla juba sügisest, kui 
saaks kusagilt ofsetpaberit. . .  ja 
mida kõike veel. Kokku võttes tä
hendab see ju seda, et ülikoolilehel 
on info levitamiseks edaspidi palju 
suuremad võimalused. Praegu on 
häda olemasolevagi mahutamisega.

Niisiis, endisaegsed infokanalid 
ei teata. Akadeemilise rahvusülikoo- 
li uued kanalid ei ole paigas. Oma 
nägemust infosüsteemist toimetus 
üksi ellu viia ei suuda. Aga proo
vigem seni teha sedagi, mis meist 
igaühest endast sõltub.

Et aga materjalid reedesesse leh
te jõuaksid, palume need toimetus
se tuua hiljemalt nädala algul (fo
tod kindlasti esmaspäeva hommiku! 
kl. 10). Teateid võtame vastu veel 
kolmapäeva hommikupoolikul. Se
nini on kõik teatamised tasuta. Kui 
leht kallimaks läheb, mine tea, võib
olla muutuvad väljastpoolt ülikooli 
tulnud teated sissetulekuallikaks.

UUDISTENI!
VARJE SOOTAK

Tegijaile aitäh!

Ometi ma nägin, et meid on palju. Nägin, et mu keskkoolikaaslased on veel ülikoolis alles. Aga nägin 

ka niisuguseid tudengeid, keda enam näha ei tahaks ja tudengiks ei peaks. Suvine kevad ja kevadpäevad 

tõid meid kokku ja välja. Tore oli! Aitäh tegijaile! EDE VEES

«Tudengilaulu» preemiad. I koht ansamblile «The Sweet Singers» ja «Keelpillitriole» (kolm majandus

tudengit Kalle Vaalma — ka parim instrumentalist, Tarmo Rajamets ja Tarmo Bakler).

Parim solist oli bioloogiatudeng Erkki Otsman. Eripreemiad meeleolu loomise eest EPA ansamblile «Mur- 

loo», helgete mälestuste elustamise eest duetile «Tütarlapsed Kolhoosist», lootuste stardi eest Urmas Tugilep 

omapärase lähenemise eest tudengilaulule Urmas Postile. Naised žüriist pooldasid «Sensuaaltriot».

MEELIS LOK! fotod ARTUR NEIL
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Koos oma ülikooliga Uut vene osa
kondade eesti

keele õpetamises

25. aprillil sai 50-aastaseks meie rektor professor Jüri Kärner. Pilt on tehtud kaks aastat tagasi, mil 
Arnold Rüütel pani vastvalitud rektorile kaela ametiraha.

Kui palju aimasid mehed tollal ette järgnevate aastate arengut? Igatahes on Eestimaa oma presidendiga 
ja ülikool oma rektoriga paraja mõõduka sammuga edasi liikunud. Jüri Kärner on valinud ülikooli juhti
miseks akadeemilise iseregulatsiooni põhimõtte, mis on alluvatele mugav (kedagi ei torgita tagant), rektorile 

omamo°di rJ}s[ieŠl>_ ses[ sekeldamise, käsutamise ja kamandamise või muu seda laadi juhtimise asemel 
tuleb eeldada kõikide  ̂ üksikisikute ja lülide tööd ning koostööd ja ise koos oma ülikooliga edasi liikuda. 
Selline ülikool on mõttekaaslaste ülikool, selle loomist ja jätkumist soovimegi rektorile tema juubelil.

Tarlu kool
sai TARTU RIIKLIKUST 
ÜLIKOOLIST  reede öösel 
vastu laupäeva. Keegi oti 
lasknud pihustist valget vär
vi peahoone nimetahvli mõ
nele sõnale. Puutumata ei 
jäänud ka venekeelne tahvel. 
Esmaspäeval kl. 12.55 vaba
nes peahoone valest nimest. 
Tahvlid asuvad praegu TÜ 
muinsuskaitse vilistlasklubi 
esimehe dots. Tullio llometsa 
valduses.

Ei soovi vist küll keegi, et 
nii kunstipärased, kuid ras
kesti mõistetavad majajuhi- 
tahvlid (või sildid) peahoone 
fuajees niisamamoodi ära ri
kutaks. Kuid kaua need sei
savad seal vanade tänavani
medega? Üldse vajaks pea
hoone fuajee (ikkagi visiit
kaarti) kunstniku kätt — 
vaadake korraks neid seinu 
ja  tahvleid. Üsna sümpaat
sed paistavad vähemalt esi
mesel hetkel keemiahoone ja 
Vanemuise 46 maja sisse
käik.

JAANO KONNAS

„üliõpilas
leht” 

ilmunud!
E L A G U  

« Ü L I Õ P I L A S L E H T ! »  

Päistiitlis on kirjas — 
«Üliõpilasleht». Eesti Ü liõpi

laskonna häälekandja. Nr. 1 
ilmus aprillis ning korra 
kuus (v. a. jaanuar, juuli, 
august) ta ilmuma hakata 
tahabki. Esimene number pa
kub lugemist rohkem ajaloo 
vallast (Jüri Uluots, ülikool, 
Eesti Rahvuspataljon) ning 
taastrükke. Toimetajaks on 
ajakirjandusdiplomand Aavo 
Kokk. Kolleegide aadressiks 
on Tartu, pk. 303.

Kes laulab, 
kes tantsib

Täna, reede õhtul, tulge 
kõik aulasse. Laulab ТАМ — 
T a r t u  A k a d e e m i l i n e  
M e e s k o o r  ehk ülikooli 
oma meeskoor.

T Ü  A k a d e e m i l i n e  
N a i s k o o r  astub kuulajate 
ette 12. mail tähistamaks 
koori 45. sünnipäeva ja diri
gent Vaike Uibopuu esimest 
juubelit.

TÜ R a h v a k u n s t i -  
a n s a m b e l ,  kes hiljaaegu 
45 täis sai, sõitis eelmisel 
nädalal Rootsimaale tant
sima.

ühiskonna
teadlased 

TTU-s laiali
Teisipäeva õhtul helistas TTÜ aja

lehe «Tehnikaülikool» toimetaja 
UIH Sats «UT* toimetajale koju.

— «Teie kevadpäevadelt olen ta

gasi. Olid täitsa vahvad. Ei oleks 
uskunudki. Ja kui andekalt tantsiti 
kolmevaatuselises balletis, mis oli 
Lenini sünnipäevale pühendatud. 
Nüüd rõkkab meil siin kõik läbi 
akna. Ka Tehnikaülikoolis algasid 
kevadpäevad, kestavad reedeni. 
Praegu peetakse olümpiat.»

— «Ma ei saanud vist hästi 
aru. Olümpiat?»

— «Ei, mitte olümpiat, vaid õ-ga, 
õ on esimene täht — olümpiat.»

— «Soo?»

— «Aga suurem uudis on meil 
seoses ühiskonnateaduste õpetami
sega. Täna oli TTÜ nõukogu, kus 
otsustati, et ühiskonnateaduste ka
teedrite tegevus lõpetatakse 31. juu
liks.»

— «Palju neid kateedreid on?»
— «Neli: ajaloo-, filosoofia, polii

tilise ökonoomia ja politoloogia ka
teeder.»

— «Nii et kõik lastakse lahti ja 
mis edasi?»

— «1. augustist luuakse sotsiaal
teaduste kateeder, kuhu kandideeri
takse konkursi korras. Poliitilise 
ökonoomia kateeder nimetatakse te
gelikult ümber majandusteooria ka
teedriks ning see läheb majandus
teaduskonna alla.

Kehaline kasvatus jääb kohustus
likuks ainult I kursusel ja see lõ
peb arvestusega. Alates II kursu
sest jääb kehaline kasvatus fakulta 
tiivseks (kateeder peab andma nä
dalas igaühele sobiva sportimisvõi
maluse).»

— «Ülikooli nõukogu toimub 
reedel, ilmselt helistan siis pärast 
pühi meie uudiseid. Häid kevad
päevi! (Ka võõrkeelte õpetamises 
oli üht-teist uut. Igatahes kohus
tas TTÜ nõukogu keeleka teed reid 
õpetama kõigile üliõpilastele I ja II 
kursusel kohustuslikult kaht võõr
keelt.)»

VARJE SOOTAK

Eesti keeleseaduse põhilise osa 
jõustumisest on möödunud aasta ja 
kolm kuud, kahe aasta ja üheksa 
kuu pärast kehtivad kõik paragrah
vid (ka palju vastuseisu tekitanud 
§ 4). Kuna enamik ülikoolis hari
dust omandavatest inimestest asub 
tööle Eestis, siis on selge, et nad 
peavad oskama eesti keelt (riigi
keelt) seadusega määratud tasemel. 
Kuigi ka eesti üliõpilaste keeletase 
on väga kaugel ideaalist, tuleb 
järgnevalt juttu just venekeelsetes 
osakondades õppijate eesti keele 
oskuse tagamisest, s. o. p r a k t i 
l i s e  e es t i  kee l e  k a t e e d r i  
ühest tegevusalast.

PROBLEEMID ON VANAD; 
meie kateeder arutas neid sügisse
mestril ja saatis kirjad ka kolkide
le teaduskondadele, kus vene osa
konnad tegutsevad. Et me mitte 
mingisugust ametlikku vastust pole 
saanud, õppetöö olukord pole para
nenud ja uus sessioon läheneb, siis 
tuli neid küsimusi veel kord aruta
da. Kuna eesti keele- õpetamise ja 
kontrolli seniste tavade muutmine 
puudutab väga paljusid inimesi üli
koolis, siis - pidasime otstarbekaks 
informeerida oma otsustest ka 
«UT» lugejaid.

Me kehtestame uite süsteemi kol
me! põhjusel:

1) me tahame kõikidele mitte
eestlastest üliõpilastele, kes õppe
plaani järgi on kohustatud eesti 
keelt õppima, selle keele selgeks 
õpetada;

2) me tahame säästa ülikooli ja 
oma kateedrit etteheidetest, et ole
me tööle saatnud ebakompetentseid 
lõpetanuid (keeleoskus kuulub töö
alase pädevuse hulka ja pädevus- 
nõue peab lõpuks ometi maksma 
hakkama ka meie ühiskonnas);

3) me tahan»e kaitsta oma õppe
jõude üliõpilaste, nende vanemate 
ja teiste sugulaste ning (kahjuksl) 
ka vene osakondi omavate teadus
kondade dekanaatide ja erialaõppe- 
jõudude eest (X on muidu hea tu
levane spetsialist, talle peaks ka 
eesti keele arvestuse ära kirjuta
m a ...) . Ja loomulikult tahame loo* 
buda aastate vältel tehtud tasuta 
tööst.

Me ei tee mitte midagi muud, kui 
hakkame lähtuma nendest käskkir
jadest, määrustest ja seadustest, 
mis ülikoolis õppimise ja õpetamise 
kohta käivad.

TEGELIKKUSES NÄEB ASI 
VÄLJA SELLINE. Eesti NSV Riik
liku Hariduskomitee otsusega «Va
bariigi töötajatele riigikeeleoskuse 
omistamise kord ENSV Keeleseadu
se § 4 alusel» (protokoll nr. 11—2
23. november 1989. a.) kinnitatud 
materjalidest tuleneb, et ülikooli 
vene osakondade lõpetajad peavad 
omandama järgmisele kategooriale 
vastava keeleoskuse:

füüsikud, matemaatikud, kehakul
tuurlased — C, 

majandusteadlased, vene filoloo
gid — D, 

arstid — E, 
juristid — F.

PROGRAMMID JA EKSAM1PI- 
LETITE NÄIDISED saabusid mei
le hiljuti, kõik õppeiõud on esitata
vate nõudmistega kursis ning tut
vustavad neid ka üliõpilastele. Ses
siooni lõpuni jäänud aja jooksul 
jõuab iga üliõpilane veel mõndagi 
ära teha oma keeleoskuse paranda
miseks. Eksamid seisnevad üliõpi
lase keeletaseme ja vastava kate
gooria puhul nõutud teadmiste 
võrdluses (nii C, D, E kui F nõue
tele vastavus on hinnatav läbikuk
kumisest väga heani).

Eksameid on kahte liiki. Vahe- 
e k s a m i  (eesti keele kursus jät
kub vee!) võtab vastu üks õppe
jõud nagu seni, eesti keele l õ p u 
e k s a m i  võtab vastu kaheliikme-

line komisjon (vt. rektori käskkirja 
nr. 4, 08.01. 1990).

Mõlemal juhul oleme ette näinud 
ebaõnnestumise võimaluse ning 
üliõpilane võib oma üritust samadel 
tingimustel korrata. Kahe ebaõnnes
tumise järel suurendame komisjoni 
(ning moodustame komisjoni ka 
vaheeksami vastuvõtuks), kuhu pa
lume vastava teaduskonna esinda
ja.

Kui ka kolmas kord lõpeb eba
õnnestumisega, siis teeme ettepane
ku üliõpilane eksmatrikuleerida.

Esimene nimetatud eksamitest 
toimub eksamiplaanis määratud 
ajal, teine õppejõu poolt teatatud 
ajal sessiooni sees ja kolmas sügi' 
sel vahetult enne võlgnevuste lik
videerimise tähtaja lõppu. Eksami' 
le hakkame vastu võtma graafiku 
alusel, täpselt ette nähtud ajal (ek
sami järjekorra koostavad loomuli
kult üliõpilased ise). Peame kinni 
ka täpsest küsitlusajast 20 minutit 
üliõpilase kohta (see peaks olema 
küll piisav aeg, et kindlaks teha, 
kas eksamineeritav nõutaval tase
mel eesti keelt oskab või mitte). .

Põhimõtteliselt sama süsteeflt
(arvestus kindlal päeval, läbikukk-u- 
jaile lisavõimalused, neist viimane 
juba komisjonile) kehtib ka arves

tuste puhut. Erinevus seisneb vaid 

selles, et kogu semestri kestel töö
tanud üliõpilased, kelle teadmiste* 
õppejõud on veendunud, saavad 

arvestuse automaatselt.

Niisugune arvestuste ja eksamite 
süsteem peaks lõpetama olukorra 
kus kogu semestri puudunud üliõpL 
lane üritab arvestust või eksamit
5 — 6 korda ja rohkemgi. On sel' 
ge, et mingist korralikust keele; 
oskusest ei saa sel juhul juttug1 
olla. Teiseks tähendab selline tun* 
de kestev tasuta ja garanteeritult 

sisuliste tulemusteta töö suurt lisa- 
koormust õppejõule, praktilisel' 
suure osa loengutsükli uuesti pida
mist. Sellist õppejõuga koos õppi' 
mist harrastavate üliõpilaste takti' 
ka on selge: käia nii kaua, kuni õp' 
pejõui aeg või tahtmine lõpeb jfl 
ta arvestuse või kolme ära kirj»1' 
tab. Seni on üliõpilastel õigus o\' 
nud.

VENE OSAKONDADE EESTj 
KEELE ÕPETAJATE KOOSOLE* 
võttis seisukoha veel järgmiste* 
küsimustes:

1. Üliõpilase üleminek ühest rüfr 
mast teise on võimalik ainult ко*' 
kuleppel mõlema õppejõuga nW  
kateedrijuhataja loal.

2. Eesti keele õppejõud tegelev^ 
ainult õpetamise, kontrollimise 1* 
hindamisega. Kui kellelgi v ä ljas t' 

poolt Eestit tulnul eesti keele õp' 
pimist vaja pole (?), siis on va5' 
tava dekanaadi ülesanne 0ррер1зЭ.' 
nis muudatus teha. Ei õppejõu? 
ega kateeder tegele ka sessiooni P!' 
kendamise ega hinnete av an s ik  

andmisega. Igasuguste tõendite (v0j 
naema surmast kuni maavärina^
— neid on meile seni esitatud) 
ressaat on dekanaat.

3. Eksami sooritamine teise röbj 
ma õppejõule on erandjuhtu^1 
võimalik ainult kateedrljuhataj 
loal.

4. Kaugõppeüliõpiiaste senise 
korralduse juures ei pea me võin1® 
Ukuks tagada nõutavat keeleosk»»1 
taset, Kaugõppe säilimise korral 0 
kaks võimalust: kas anda lõpetaja, 
tele diplom märkusega, et nöutaj 
riigikeele oskuse tase puudub 
kujuta sellist diplomit küll has 
ette) või leida võimalused kuuaj1?, 
liste intensiivõppe tsüklite (nen(. 
arv sõltub nõutavast kategooria^ 
läbiviimiseks. Viimane on aga safl1̂  
kaugõppe likvideerimise suunas.

(Järg lk. 4.)
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Sinise passiga piiritus Euroopas
«-» p- kes esimesena sõ- 

^ Г “ г- rtos/os aksioomi, 
/  mille järgi N. rii- 

ffi valitsus on teinud kõik temast 
sõltuva, muutmaks välismaale rei
simise võimalikult raskeks, et ini
mestel selleks tulevikus enam uut 
soovi ei tekiks, võib vist küll oma 
nime kirjutada ajalukku või klassi
kasse.

Kutse Prantsusmaale Nantes’1 
Euroopa ajakirjandusüliõpilaste 
foorumile nõudis totaalse masina- 
värgi käivitamist Leningradist 
Moskvani, et ürituse korraldajaile 
saadetud TÜ tillukese esinduse osa- 
luslubadus ellu viia. Kuid ühineva 
Euroopa ja uutva Liidu tingimus
es ei vallanud ükski instants tõest 
infomonopoli, kuidas reisiküsimusi 
Maksimaalse kindluse ja probleemi- 
*use tagamiseks lahendada. Targu 
Varutud kahest ärasõidueelsest re- 
servpaevast Moskvas kulus esime
ne asjakohase teabe kogumiseks, 
•kust ja kuidas osta välja broneerl- 
*ud rongipiletid (elavjärjekorra 
Pikkuseks hindasid selles seisjad 
ligikaudu nädala) ning kuivõrd 
°ЩИпе on omada ja kuivõrd või
malik on saada oma välispassi 
SLV ning Belgia transiitviisad. 
Läänesakslased kui suuremad ven
nad keeldusid igatahes enne jutu- 
tegt võtmast, kui väiksema velle 
° elgia läbisõidulüba ette näidata 
Pole!

Kogutud teabe põhjal detailselt 
koostatud strateegiline plaan pile- 
Hkassade ja välissaatkondade rün
damiseks kandis vilja nii Valgevene 
vaksalis kui Belgia esinduses, kuid 
läänesakslased leidsid taas vastu- 
rünnakuks uue argumendi: «Ahaa, 
sinised passid — näidake välismi- 
n[steeriumi nooti, siis räägime eda
si-» Muidugi polnud meil seda pau- 
gupealt kusagilt võtta ja nii ei saa- 
nud ka edasisest dialoogist asja.

uid taskus putigitavad Mosk
va—Pariisi rongipiletid ah
vatlesid siiski selte maa tol- 

triu jalgelt pühkima. Lõppude lõ
puks võis oletada, et läbisõiduvii- 
St*t peaks .saama taotleda, ka kas 
või Berliinist või üleüldse kusagilt 
sealikandist, ning siis juba ilma 
igasugu nootide ja kirjadeta.

Ausalt öeldes ei jõudnudki pärast

kõiki neid sekeldusi, lisaks pärast 
Ida-Berliini peavaksali kivipõran
dal solidaarselt sadakonna teise il
makodanikuga veedetud õõnatukest 
Pariisi rongile astunult kuidagivii
si aru saada, mismoodi me küll ik
kagi siia oleme sattunud. Kogu lu
gu tundus hirmus kahtlane. Aga ta
gasiteed, kui just mitte piirivalve 
tahtel (viisad!), ka enam ei olnud. 
Rong kihutas pidurdamatult lääne 
poole kaks-kolm korda kiiremini ja 
sujuvamalt kui kodustel relssidel.

Ei pidurdanud tema nobedust õn
neks ka Lääne-Saksa, Belgia ega 
Prantsusmaa piirikaitsjad. Vaevalt 
küll seetõttu, et mitte õiste reisija
te und segada. Ei, Euroopa ühis
kodu näitas oma reaalset palet. 
Mõistatus, et kelle tarvis sai üldse 
hangitud Gallia viisa, leidis vii
maks lahenduse: Valgevene vaksa
li kassatädi jaoks, kes vastasel 
korral poleks meile pileteid vormis
tanud.

O meti hakkas Pariisis koitma, 
et senine teekond oli kulge
nud üsna lepase reega. N. 

rublad garanteerisid transpordi 
üksnes Seine’i jõeni, edasijõudmi
seks ligikaudu 400 km kaugusele 
Biskaia lahe äärsesse Nantes’i tuli 
liiklusvahend endal muretseda. 
Auto-stop kui siinmailgi läbiproovi
tud meetod näis ainsa šansina.

Tänu mõistlikele arhitektidele 
polnud Pariis nagu Moskva, kus 
üks äärelinn järgneb teisele ning 
metropolile lõppu ei tulegi. Pariisi 
südamest välja, ühe mitmest Nan- 
tes’i poole suunduva maanteeotsani 
jõudmine nõudis kogunisti vähem 
kui pool päeva jalavaeva. Aga kul
das traataiaga piiratud 8-realise 
kiirtee ääres lakkamatus autovoo
lus mõnda sõidukit peatuma ahvat
leda — see tekitas tunde paljakäsi 
UFO püüdmisest.

Ka veidi vaiksemalt kõrvalteelt 
tulijate pilkude köitmiseks jäi vist 
pöidlast väheks. Aga tund, mõni
kord ka kaks või enamgi käevehkl- 
mist mõnele roolikeerajale ikkagi 
mõjus. Kuid paarkümmend versta 
edasi oti maksimaalne teenus, mida 
tavaliselt pakuti. Alles Orlöansi- 
lähedases tanklas sattus ette kop
sakam noos, kellelt abi poleks te
gelikult osanud oodatagi: hõbehalli

<rCitroeniga» hr. Epin, boss, nagu 
öeldakse. Kutsus kohvikusse kurku- 
gl kastma, lubas viia Toursini, sõi
du ajal aga mõtles perspektiivse
malt ja pakkus välja ekskursiooni 
kodulinnas Poitiers’is, et lasta sil
mal nautida Prantsusmaa vanimat 
kirikut ja võõrastemaja ning imet
leda rajatavat tulevikulinnakut.

Hr. Epini vastutulelikkus ka$vas 
koguni sellise määrani, et ta omast 
taskust finantseeritud õhtueinet 
asus pakkuma ning soostus isegi 
Nantes’i bussi- või rongipileteid 
ostma, õdusast söömaajast sundis 
enda tagasihoidlikkus loobuma, tei
sele ettepanekule tõmbas kriipsu 
tõsiasi, et Tartust Tallinnasse — 
kui vedada mastaapidelt analoogiat 
Eestiga — ei suundunud ühtegi 
rongi ega autobussi. Tõepoolest 
arusaamatu, millega need inimesed 
seal riigis üldse ringi sõidavad?!

õhtupimedalt maanteeveerelt jul
ges meid ometi oma «Renault’» hu- 
baseile istmeile korjata keegi söa
kas feminist, kuid kaugemale kui 
<rTartust Mäoni» ta tee ei viinud. 
Kesköiste metsade ja põldude va
hel edasi kõmpides tuli juba roh
kem hoolitseda selle eest, et mitte 
raskeveokite alla jääda ning haka
ta mõtlema ööbimisele.

A avo Kokk kui endine orien
teeruja siirduski pimedusse 
vanu aegu meelde tuleta

ma. Veerand tunni pärast oli tal 
öine kontrollpunkt võetud — asus 
teine kahe seina ja katusega vari- 
aluses, mis vist veistele või täkku
dele oli mõeldud. Vene vodka an
dis julgust ning soojust ja meeli
tas sõba silmale. Kuid ikkagi tuli 
öösel end katusele trummeldava 
vihma saatel korraldatud aemobika-
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seanssidega mitmel puhul uuesti 
üles kütta.

Varahommikul jätkatud rännak- 
marss Nantes’i suunas, mida ka 
mitmed sõidukid toetasid, lubas 
lõunaajaks, ühtekokku poolteise- 
päevase hilinemisega, tekitada foo
rumi korraldajaile oma ootamatu 
saabumisega lisaks üllatusele veel 
mitmeid pisimuresid (kuhu <rkadu
nud pojad» majutada). Oli meeldiv 
tunda end taas inimeste seas ja 
saada osa ürituse viimasest poolest, 
samuti koguda energiat võitlusteks 
tagasiteel.

K uidas rahata Nantes'ist uues
ti Pariisi jõuda, ei osanud 
korraldajad peale auto-stopi 

midagi soovitada. Aga see oli ju 
meilt laenatud idee! Lõppeks ja 
meie õnneks näitasid nad siiski ka 
omapoolset algatusvõimet. 20 000- 
frangilisest org-kulude vajakust hoo
limata anti meile ette kooli mikro
buss ning nelja tunni pärast haa
ras saatus meid Euroopa südames 
taas enda rüppe.

Suurlinna öised tuled' valgusta
sid meie teekonda läbi kogu Pariisi 
põhjapoolsesse Nord-G are vaksa
lisse lootuses seal soojemaid üürita 
ruume leida. Saint-Denis’i tänava 
prostituudid saatsid pampudega 
vantsivaid tulnukaid oma tüüpilise 
äraoleva pilguga.

Kuid raudteejaamaski ei antud 
rahu. öösel kella ühe paiku aeti 
meid ja kõik teisedki kodutud ilma 
pikema jututa tänavale jaheda tuu
le kätte — neil vaja vaksalit pu
hastada. Mitte kaugel kõrvaltäna
vas õnnestus meil leida siiski üks 
soojust puhuv ventilaator, mille 
ette, ühe hiigelpappkarpi pugenud 
nnhüa kõrval, kellest vaid jalavar

jud välja paistsid, aset võtsime. Vä- 
hemasli külm ei ajanud enam ntt 
pealetikkuvalt ligi.

Sääraste keerukate probleemide 
taustal oli päevapikkusest omal 
käel ja jalal sooritatud ekskursioo
nist mõöda Pariisi enam kui kül
lalt. Hilisõhtune Berliini rong ah
vatles oma suhtelise komfordiga. 
Kahjuks jätsid mingid vene kooli
õpilased meid sellestki ilma, olles 
okupeerinud praktiliselt terve vagu
ni. Koridori põrandal siiski ruumi 
jagus, kuigi mitte nii õdusat kui 
meie riigis: ilma vaiba ja külge 
soojendava radiaatorita.

B

erliinist polnud aga üldse 
enne üheksa päeva möödu
mist ette nähtud Moskva 

rongile saada. Tuli välja, et tung 
itta (tagasi) on ligikaudu niisama 
massiline kui läändegi. Jäi üle 
etapiviisiliselt, Varssavi kaudu rei
sida. Tagantjärele ei teagi kohe, 
keda tänada, et selles hullumeelses 
rüseluses, millega poolakad vaest 
suslat heitluses Istekohtade eest 
ründasid, üldse ellu ja terveks õn
nestus jääda ning sealjuures veel 
istumagi saada. Igatahes viimaks 
kalli kodumaa pinnale jõudnuna 
tekkis tunne suisa Jumala selja 
taga kaitstusest.

* * *

Tõsi, kui keegi peaks veel pakku
ma välisreisi, mis Nõukogude riigi 
72-aastase majanduspoliitika vil
jastavate tingimuste tõttu samamoo
di viljastamata on nagu siinkirjel
datud <rmarš-brossok», siis teist 
korda ei sooviks seda küll kogeda. 
Millega, nagu näha, ongi riigiisad 
oma eesmärgi saavutanud.

PRIIT PULLERITS

Taanis, „..et rongiga sõita
Välismaal käimine pole ammugi enam mingi imeasi. 

Teinekord vöib pisut kummalisena tunduda lähetuse põh
jus. Nii käisid kaks ajakirjandustudengit Taani Kuningrii
gis selleks, . . .  et sõita kaks nädalat rongiga.

Alguses arvasime küll, et pärast 
kahenädalast rongiga Moskva va
het sõelumist ei pea enam närv ka 
mitte Läänes vastu. Pidas siiski.
Rong on seal sedavõrd enesestmõis
tetavalt inimsõbralik, et meiesugu- 
seid N. mõjutustega inimesi suutis 
meeldivalt üllatada iga pisiasi. Ka
henädalase kehtivusega DSB 
(Dansk Statsbane — Taani Riiklik 
Raudteekompanii) priipilet taskus 
andis võimaluse sõita mis tahes 
rongiga (1. klassi vagunis) ja DSB 
praamidega mis tahes suunas.

Meie huvikeskmes oli Taani 

RAUDTEEKORRALDUS,

mis on sedavõrd enesestmõisteta
valt ladus, et tekib raskusi selle 
kirjeldamisega. Rongid ei kolise, ei 
haise, ei maäri, raudteeametnikud 
ei vahi umbkeelselt punnis silmade
ga otsa, ei hakka iga palve peale 
kätega vehkima. Igas raudteejaa
mas saab südaööni korralikult kõ
hu täis süüa.

Seda suurem oli šokk Leningra
dis, kustkaudu koju tulime. Krun
niga vanamutt müüs puhvetis ainult 
sinaka varjundiga kanakotlette ja 
roheka varjundiga poolteise senti
meetri paksusi keeduvorstilcike ning 
kohvinimelist joogikest. Kui küsi
sin informaatorilt, milliselt teelt 
läheb Tallinna rong, võttis tal al
guses pisut aega, et kapi tagant

kallistamast ära tulla. Mõtisklenud 
pisut minu küsimuse üle, vastas ta, 
et kuulaku ma diktorit. Too pida
vat seda kohe teadustama. Väitsin 
vastu, et mingit krõbinat krapist 
tõesti kostis, aga mida, nia aru ei 
saanud. Siis tuli informaator välja 
oma trumbiga: ta ei tea veel, kust 
rong läheb. Issand, mürista! Rong 
on läinud aastaid, kui mitte aasta
kümneid ühelt ja samalt teeltl Kui 
siia lisada veel põlvini pori valgus
tamata perroonil, kipakas söetrak- 
tor, mis meil peaaegu üle varvaste 
sõitis, see, et perroonitabloo ei töö
tanud ja et rongi numbri ja siht
jaama leidsime krousis plekitükilt 
viimase vaguni otsalt, siis on üles 
loetud see, mida Taani raudteel 
kindlasti ei ole. See-eest on seal 
palju, mida meil ei ole: tõstukid 
ratastoolide vagunisse toimetami
seks, WC-d ratastooliinimestele ja 
loomulikuK tualettpaber kemmer
gus.

Omaette märkimist väärib Taani 
raudtee Service. Kui teist korda 
Taani sõitsin ja Helsing0ri sada
mas DSB konduktor peale tuli, 
kraamis too minu roosakat SZD 
(Sovetskije Zeleznõje Dorogi) pile
tit nähes taskust lagedale sedeli ja 
küsis: «Are you . . .  Urmas Loit?» 
Minu jaatava vastuse peale palus 
ta mul rongist maha minnes teda 
oodata. Ta pidavat mu saatma Ko
penhaageni raudteejaama kontoris
se (office), kus mind ootavat Ko
penhaageni—Arhusi rongipilet.

Kontoris selgus, et minu rong on 
iuba ammu ära sõitnud. See aga 
kontoriametnikku ei heidutanud: 
mulle leiti koht 1. klassi magamis
vagunis, mis on juba selline näh
tus, et võttis lausa tummaks. Hea, 
et kellegagi rääkida polnud vaja . . .  
Siin ununes üsna pea, et Kopen
haageni raudteejaamas üks karva
ne ja purjus lõngus minu kohvri
tega (milles muuhulgas ka tagasi
sõidupileti minekut teha püüdis.

METSIKUD 

RONGITURISTID

Raudteevõrk on Taanis tihe ja 
koostatud sedavõrd soodsalt, et 
mingi vaev et ole suvalises jaamas 
maha astuda, seal pisut ringi uida
ta ja järgmise rongiga edasi sõita. 
Harvemini kui kord tunni jooksul 
ei liigu rong ühelgi raudteel. Nii
moodi hulkudes nägime vahest roh
kem kui mistahes turistid sama aja 
jooksul.

Käisime Taani läänesadamas 
Esbjergi linnas ja sealt pooletunni
se praamisõidu kaugusel asuval 
Fan0 saarel. See saar on justkui 
pisike muinasjutumaa: pisikesed 
rookatusega majad, kitsad ki vi- 
parkett-tänavad, mille vahele on 
osavalt sobitatud reklaam ja muu 
suurlinnadest pärinev. Ära vaatasi
me ka Taani põhjapoolseimad punk
tid — Fredericshavni (ka suur sa
damalinn) je Skageni. Patuga poo
leks puutus jalg maad Puttgarde- 
nis, mis asub Lääne-Saksamaal. 
Nõukogude kavalusega petsime ära 
Saksa passikontrolli: praamilt ma

ha sõitsime rongiga, rongist kobi- 
siine aga enne passikontrolli välja.

Nähtud sai ka Randersls asuv 
Taani ainuke rongitehas, kus te
hakse väga moodsat rongi IC3, 
milles pe;ile kõige muu on ка tele
fon, telefax ja tualett ratastooliini
mestele, Iga selline rong maksab 
25 miljonit Taani krooni.

Vaatasime Taani raudteemuuseu
mi Odenses, kus saime teada, et 
meie «vihmaussi»-laadsed rongid 
olid Taanis viimati kasutusel 50- 
ndatel aastatel, praegu on seal ka 
linnalähirongides kõrgete seljatu
gedega istmed. Uurisime Kopen
haageni ja Jyllandi poolsaare va
helise kiirühenduse tarvis püstita
tava silla ja tunneli ehitust Nybor- 
gis ja eraraudteed Odderis. Mõis
tagi kaesime Kopenhaagenit ja Ar
husi.

Taani tundub paljuski Eestiga 
sarnane olevat, kuid on märksa la
gedam. Taani kuningad olevat 
metsad laevade tarvis maha raiuda 
lasknud, teadsid taanlased rääkida. 
Ja kõikvõimalikud kohad on täis 
suuri tuulepropellereid. Taanis on 
palju eramajade pisikogumeid, kus 
kogu energia saadaksegi vaid päi
keselt ja tuulest. Majasid armasta
takse ehitada punasest telliskivist, 
ka maja katus on enamasti punas
test kividest.

TUDENGITE ELU

Tudengitega puutusime esimese 
reisi ajal vähe kokku, sest meie põ
hitegevus oli ikkagi raudteeasja

ajamine. Pisut sai aga ka nendega 
juttu puhuda. Õppeaeg on neil val
davalt 5 aastat (ajakirjandustuden- 
geil 4 aastat). Selle aja jooksul 
saavad nad umbes 3000 kr sfcippl 
kuus (õpetajapalk 16 000 kr, aja
kirjanikul 25 000 kr). Sellest tuleb 
neil 900— 1400 kr maksta eluaseme 
eest, sh. ühikakoha eest. Elataks? 
eramajades (kus iga elanik osa
nik), üürikorteris või ühikas. Vii
mases on igale üürnikule omaette 
tuba, mille mõõtmed on ligiläheda
sed Nooruse 7 ühika tubade oma
dega,

3000 kr on parasjagu selline 
summa, et saab ots otsaga kokku. 
Kes jõukamalt tahab elada, peab 
juurde teenima. Kohtusime ühe 
Arhusi ülikooli poliitikatudengiga, 
noormehega, kes töötas barman'i- 
na. Mingit tööotsa püüab, iga tu
deng pidada. Ja õppima peab Taa
ni tudeng ka tugevasti, sest seal- 
mail valitsev tööpuudus (mõnedel 
andmetel 9%) tagab, et vähegi laisk 
või lohakas tööta jääb.

Taani tudeng on õllesõber ning 
joob õlut söögi alla ja söögi peale, 
söögi ajal pruukimisest rääkimata. 
Olu on alati saadaval ka kõrgkoo
lide einelaudades ja ühikates. Kõi
gele vaatamata ei käi Taani tudeng 
neljakäpakil ringi ega keri alatasa 
tuletõrjevoolikuid lahtb

Tudengite tehnilisest varustatu
sest (kompuutrid!) ma sedakorda 
rääkima ei hakka, sest meil on sel
leni (nagu paljude muude asjade- 
nigi) nii palju maad minna, et lau
sa ohkama võtab.

URMAS LOIT
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UNIVERSITAS TARTUENSIS

Oli see 
hulljulgus?

20. aprltli *Universitas Tartuensisi» lugedes läksid silmad korraga 
kirjuks ning põlved vajusid nõrgaks. Midagi säärast polnud ma varem 
näinud. Mäherduse julgusega pilati kommunistide esimest peameest 
V. I. Leninit, missuguse vahvusega lennutati ihutud satiirinoolU «Küll 
panevad,» pomisesin ma vapustatult. Ent siis. . .  hakkas mul hirm.

Kas ei olnud selline vaprus siiski ennatlik? Mis saab neist noortest 
inimestest, kellest üks oli pealegi õrn tütarlaps. Oleksin tahtnud sosis
tada: *Kuss, kuss/ Ei maksa nii julgestil Ei maksal Me ju teame, 
millises riigis me elame!»

Suur mure südames, otsisin üles ühe autoritest ning jagasin tema
ga oma hirmu. Lahkelt oli ta nõus minuga paar sõna juttu puhuma.

— Noor haritlane J ü r i  P i n o ,  kas Te ei kartnud pilgata Leninit?
— Ausalt öeldes kartsin külL Aga lõpuks mõtlesin — kes siis, kui 

mitte mina?
— Kas Te ei peljanud KGB verist kättemaksu? Kas ei viirastunud 

Teile Jüri Kuke ja Mart Nikluse vaimud?
— Jah ja e i... Ent ärme sellest rohkem räägi, see on mulle füüsi

liselt valus teema,
— Olgu peale. Aga kas Te ei arvanud, et Teie ning Teie mõtte

kaaslased oma enneolematult julgete repliikidega võiie välja kutsuda 
eesti rahvale saatuslikke sündmusi?

— Hirm oli, aga ei maksa vaime välja manada. Lõppude lõpuks on 
jv perestroika viies aasta.

Oh mu Jumal, kuidas tahaks seda lootat Meie rahvas ei tohi ris
keerida veel ühe haritlaspõlvkonna kaotamisega. Noorus on teadagi 
julge, ent on piir, kust algab hulljulgus... Olgem ettevaatlikud ja 
valvsad, sõbrad!

ANDRUS KIVIRÄHK
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11. aprillil saabus Tartusse 
Rahvusvaheliste Suhete Instituudi 
(RS1) esindus, keda olid raudtee
jaamas tervitamas rahvusvaheliste 
suhete ringi (RSR) liikmed. 
Külalised paigutati mugavasse ho
telli Pälsoni 23. Pärast sisukat 
hommikusööki ja väikest puhkust 
koguneti keskpäeval teadusraamatu
k o g u  seminarile.

MOSKVA RSI allub otseselt 
N Liidu Välisministeeriumile, kes 
valmistab seal ette oma kaadrit. 
Instituut jaguneb kolmeks teadus
konnaks: õigus-, majandus- ja kau- 
bandusteaduskond. Ühtekokku õpib 
seal 14 000 üliõpilast, kellest ena
mik on siiski n-ö aadlivõsud, ehkki 
põhikiri näeb ette eelistada proleta
riaadi ja talupoegade esindajaid. 
Stuudiumi alguses spetsialiseerutak
se mingile kindlale maailma regioo
nile, hakatakse õppima süvendatult 
seal kasutatavat keelt. Näiteks La- 
dtna-Ameerikale spetsialiseerunu 
õpib portugali või hispaania keelt. 
Teise keelena õpetatakse kõigile 
inglise keelt. Iga lõpetanu saab ka 
sõjaväetõlgi paberid. Koha leidmi
sega pärast lõpetamist raskusi po
levat — iga üliõpilase kohta tule
vat kümmekond pakkumist kõige 
erinevamatest asutustest üle kogu 
maailma — läbi vilksas ka KGB 
nimetamine. Kurdeti kõva stagna
vaimu üle, üliõpilaste vahetamist 
välismaiste ülikoolidega ei toimu
vat, terve päev minevat kaduma 
sõjalise kateedris, mille vastu pro
testeerida olevat ohtlik — eksmati 
oht

Külalistel oli kolm ettekannet.
A. Karkllni ettekanne «Era- ja 

riikliku omandi perspektiivid muu
tuvas Nõukogude ühiskonnas» jäi 
küllaltki kuivaks ja teoreetiliseks, 
mida kuulajad konkretiseerimisega 
vürtsitada püüdsid. Küsimusele, 
milline on nende kahe omandivormi 
suhe tuleviku nõukogude ühiskon
nas, möönas esineja ääri-veeri, et 
küllap tuleb arvestada Lääne läbi
proovitud kogemust,

V. Semenkovi «Triiki- ja^ sõna
vabaduse areng perestroika ajastul» 
oli hoopis emotsionaalsem. Algul
võrdles moskvalane olukorda enne 
Suure Pöörde algust ja siis pärast

seda — areng olevat märgatav. 
Edasi tõi ta aga meile kõigile tun
tud näiteid TASS-i ja keskring- 
häälingu «asjalikkusest», mida vär
vis Moskva-siseste sündmustega, 
kus rahumeeH piketeerivaid naisi 
nn. mustad baretid julmalt peksid. 
Kuulajad lisasid omait poolt tooni, 
nii et lahkarvamusi ei. tekkinud. 
Üks küsimus oli — kust saadakse 
Moskvas infot kõigi sündmuste koh
ta, sh ka Baltikumi kohta. Eks ik
ka «häältest».

N. Hovrini ettekande pealkiri 
«Nõukogude ideoloogia kokkuvari
semine glasnost! hoopide all» ei 
ole iseenesest meile enam midagi 
erilist. Aga tegemist olevat RSI õp
pejõu kevadsemestri loenguga. 
Dispuudis konstateeriti vana tõde, 
et küürakat parandab ainult haud. 
Usklik homo sovieticus vajab põh
jalikumat ravi, selline «provokat
sioon» võiks teda ainult ärritada. 
Pealegi on tegemist vaid diplomaa- 
tiaüliõpilastele määratud õppema
terjalidega.

Kaks ülejäänud külalist D. Bes- 
sedin ja K. Satkllava aja piiratuse 
tõttu ei esinenud, kuid tõrjusid 
vapralt natsionalistide provotseeri
vaid lööke. Võit kaldus siiski vii
maste poolele, sest muidu poleks 
kõlanud Nikolai Hovrini vabandav 
ettekuulutus: «Kremli praeguse 
juhtkonna noorus langes väga tu
medale ajale, nemad enam oma 
mõtlemist ja teguviisi ei muuda, 
kuid 15 aasta pärast kui on kätte 
jõudnud meie (s.o. RSI praeguste 
üliõpilaste) aeg, teame, mida rah
vas tahab.»

Eestisse suhtuti siiski vaga häs
ti, soovides peatset iseseisvumist. 
Baltikum olevat ju vene demokraa
tia lipulaev.

Päev lõppes, nagu siinmait kom
beks, saunaga,

ALLAN KASESALU

ajaloo II k.
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Esimesi muljeid vabast
töökorraldusest

arstiteaduskonnas

Et sel õppeaastal el nõudnud 
Plaanikomitee esmakordselt täpset 
riigiplaani järgimist, siis püüdsime 
arstiteaduskonnas kasutada vaba 
töökorraldust. Pärast dekaani prof. 
Lembit AlUkmetsa läbirääkimisi rek
toraadi ja tervishoiuministeeriumi
ga otsustas teaduskonna nõukogu 
võtta töölesuunamise aluseks amet
konna või asutuse poolt üliõpilasele 
välja antud g a r a n t i i k i r j a .  
Seega tuti loobuda õppeedukuse 
alusel, s. t. pingeridade järgi tööle
suunamisest. Õppeedukus märgiti 
küll iseloomustusse ja sellega oli 
peaarstidel ning ametkondade esin
dajatel võimalik enne oma nõus
oleku andmist tutvuda.

Neile lõpetajaile, kellei polnud 
garantiikirja, otsustati pakkuda va
kantseid toökohti vastavalt tervis
hoiuministeeriumi jt. ametkondade 
vajadustele.

Et asi paremini laabuks, teatati 
detsembris tervishoiuministeeriumi 
jt. ametkondade eelisvajadused. Üli
õpilased pidid otsima endale töö
koha, leppima kokku töö- ja elamis
tingimuste asjus ning tooma asu

tuse juhataja garantiikirja. Töö hõl

bustamiseks organiseeris teadus

kond jaanuaris ametkondade ja asu

tuste juhatajate ning üliõpilaste 
kohtumise.

Kahjuks oli selline totaalne üle
minek vabale töökorraldusele veidi 
ennatlik, sest:

¥  1) Eesti eelistatud piirkonda
des oli vabu töökohti piisavalt ning 
tekkis oht, et Ida-Virumaa, eriti 
aga Kohtia-Järve kant jääb spet
sialistideta. Nii olime sunnitud ga
rantiikirjade vastuvõtmise lõpetama
1. veebruariks, s. t. kaks nädalat 
enne suunamist;

^ 2 )  vabade töökohtade arv Ole
tas tööle suunatavate arvu: puudus 
konkurents ning asutuste juhatajad 
el valinud spetsialisti, vaid võtsid 
vastu kõik, kes kohta küsima tulid. 
Ainult kaks peaarsti tundsid huvi 
suunatava õppeedukuse ja senise 
tegevuse vastu, enne kui andsid ga
rantiikirja;

V 3) vajaka jäi ka peaarstide 
omavahelisest koostööst. Näiteks 
üks väike rajoonihaigla võttis en
dale 12 noort spetsialisti, teine ei 
saanud rohkem kui ühe, sest ei jät
kunud lõpetajaid.

Arusaamatuks jäid aga nende 
haiglate taotlused ja pretensioonid, 
kes ei suutnud oma asutuse piires 
jagada spetsialiste vajaduse järgi. 
Nn näiteks oli ühes haiglas väga 
vaja kiirabiarste, aga garantiikir
jad anti sisehaiguste arstina tööta
miseks.

Garantiikiri oleks tulnud anda 
eelkõige hädavajalike ja alles see

järel teiste vakantsete kohtade täit
miseks.

* * *

Esimene samm üleminekuks va- 
bale tööturule on arstiteaduskonnas 
tehtud. Suhteliselt hästi täideti ka 
põhiliste tellijate soovid. Täitmata 
jäid siseministeeriumi töökohad, 
kuid see ametkond ei täpsustanud 
ka kohti. Planeeritust enam suu
nati lõpetajaid ülikooli. Eelmiste 
aastatega võrreldes sai rohkem lõ
petajaid Kirde-Eesti, kuna sinna 
suunati garantiikirjata üliõpilased. 
Täitmata jäid meditsiinikooli õpe
tajate kohad.

* * *

Vabale töökorraldusele üleminek 
on küll vajalik, ent seni, kuni spet
sialistide nõudmine ületab pakku* 
mise, on vaja ametkondade ja asu* 
tuste juhatajate vahelist mõistvat 
koostööd. Kui asutuse juhataja an
nab garantiikirja, peab ta täpselt 
teadma, millist spetsialisti ta vajab 
kõige rohkem.

Selleks et Kirde- Eestlase arste 
saada, peaks kohalik volikogu välje 
pakkuma teatud ee l i s ed ,  mis 
soodustaksid noorte tööleasumist 
just sellesse piirkonda (näiteks mu
gavustega korter, kõrgem palk, 
muidugi ka head töötingimused)- 
Selge on see, et ainult noorte sü
dametunnistusele koputamisest j0 
missioonitundele viitamisest jääb 
selles üdini materiaalses maalimas 
väheseks.

Dots. HELGI SILM,
arstiteaduskonna prodekaan

ELKNÜ ТО organisatsiooni
komitee baasil loodud 

Ajutise Büroo 
INFORM ATSIOONILINE 

TEADAANNE
oma tegevuse lõpetamise 

kohta

Vastavalt TÜ komsomol ikomitee 
otsusele 3. detsembrist 1989 lõpeta
ti ELKNÜ TÜ organisatsiooni tege
vus 11. detsembril 1989. Igal 
ELKNÜ TÜ organisatsioonis arvel 
oleval kommunistlikul noorel oli 
õigus end komsomoli arvelt maha 
võtta (et oma komsomolitegevust 
mujal jätkata) kuni I. märtsini
1990. Kõik peale seda TÜ komso- 
molikomiteesse jäänud komsomoli 
arvestuskaardid kuulusid 2. märt
sist alates hävitamisele ja nende 
omanikud loeti ÜLKNÜ-st 
(ELKNÜ-st) väljaarvatuiks.

Sellega seoses teatame järgmist:
#  13.12.1989 kuni 01.03.1990 

võttis end ELKNÜ TÜ organisat
siooni arvelt maha 33 kommunist
likku noort (arste — 8, biol. — I, 
ingl. filol. — 1, vene füüs. — 4, 
vene matem. — 17 (sh. 14 V k.), 
õigus. — 1, teenist. — 1; 9 (27%) 
arvelt mahavõtnuist otid eestlased,

(4 neist väljendasid otsest soovi 
komsomoli arvestuskaart endale mä
lestuseks jätta);

О  arvates 2. märtsist k. a. loeti 
ÜLKNÜ-st (ELKNÜ-st) väljaarva
tuiks ning võeti komsomoliarvelt 
maha (koos arvestuskaartide hävi
tamisega) 3489 kommunistlikku 
noort (sh. 247 teenistuiat, 3170 
statsionaarsete osakondade üliõpi
last, kellest 2344 naist, 2664 (84%) 
eestlast ja 307 venelast); käesole
vaks ajaks on arvestuskaardid hä
vitatud, nende omanikud fikseeri
tud;

ф  vastavalt eelnimetatud komso- 
molikomltee otsusele on ajutise bü
roo tegevus 12. märtsist 1990 lõ
petatud; õigusjärgseid pärijaid (il
ma päranduse olemasoluta!) Tu-s 
ei ole;

ф  finantse ega materiaalseid 
väärtusi endisel komsomolikomiteel 
tegelikult (peale mitmete tähtsuse
tute kingituste — puukujukeste- 
nukkude, vimplite jne.) ei ole, üli
kooli ruumid on vabastatud ja üli
koolile kuulunud komsomoli käsu
tuses olnud materiaalsed väärtused 
üle antud, v. a. vererõhuaparaat 
ajalootudengi M. Maripuu poolt. 
Oma arved on ikka klaarimata end.

ülikooli komsomolisekretäril А. Кв' 
sakul: vaatamata ülikooli juhtkon
na senisele vastutulelikkusele oli 
(03. 1990) tema hingele jäänud 
kirjutusmasin «Optima» (302.—) jfl 
väike arhiivikapp (17.60), mille kas 
ta ise või keegi eelkäijatest olevat 
'kinkinud' endisele Tartu tuntud 
komsomolitegelasele V. Tammele;

О  olemasolevad ELKNÜ TÜ or
ganisatsiooni lipud, eelnimetatud 
vimplid-kujukesed antakse üle ainult 
TÜ Ajaloomuuseumile (kuigi nende 
peale ihuvad hammast ka nüüdsei 
komsomoli keskkomiteed).

Selle teema lõpuks ka komsomo- 
Ust väljaastujatest: 

septembrist 1987 kuni detsembri' 
ni 1989 astus selle sammu 117 üli
õpilast (eemale jäi ainult kehakul
tuuriteaduskond) ja 2 teenistujat, 
sh. naisi 64, eestlasi 114, venela
si 1.

Seega on Tarfu ülikooli ühe 
noorteorganisatsiooni tegevus täie
likult ammendunud. Lahkunug® 
veel probleemide tekkimise korral 
on infokanal ülikooli kantselei vas
tutulekul sealsamas.

Viimane ja endine 
TÜ komsomolikomltee sekretär 

ALAR PANDIS

Uut...
(AJgus 2. lk.)

PÜÜDSIME KA PROGNOOSI
DA, mis juhtub meie süsteemi käi
vitumisel. On väga tõenäoline, et 
kümned vene osaTcondade üliõpila
sed jäävad sel kevadel ilma prakti
lise eesti keeie arvestuseta või ku
kuvad läbi eksamil. Mis nendega 
ette võtta, see on vastavate deka
naatide ja õppeosakonna probleem. 
(Arvestades asjaolu, et rangem 
kontrollisüsteem käivitub esmakord
selt just n ii ii d ja et paljudel se
mestrite kaupa õppetöölt puudunuil 
on füüsiliselt võimatu paari kuuga 
nõutavale keeletasemele jõuda, 
võiks tänavukevadistessc võlgnikes 
se — praktilises eesti keeles — va 
hest veidi leebemalt suhtuda.}

Praktilise eesti keele kateeder ei 
otsi konflikte ega taha põhjustada

ebameeldivusi kellelegi. Usume, et 

enamikule pidevalt eesti keele õppi

misega tegelnud üliõpilastest ei 

valmista uued nõuded olulisi lisa- 

raskusi. Küll aga tahame teha se

da, mis on meie kohus: võimali

kult hästi õpetada ja panna tead

mistele vastavaid hindeid,

JÜRI VALGE, 

praktilise eesti keele kateedri 

juhataja

NB!
Järgmine «UT» peaks II' 

muma teisipäeval, 8. mail' 

Et vahepeal on pikad pühad' 

ootame kõiki 8. mai numbri 

materjale toimetusse 3. ja  4. 

kuupäevaks. Fotod viime trü

kikotta 3. mai hommikul kb 

10. Ülejärgmine lehenumber 

ilmub alles reedel, 18. maib

Toimetaja VARJE SOOTAK

Ü L I K O O L I  A J A L E H T
L e h e  t a l i t u s e  a a d r e s s  202400 Tartu, Ülikooli t. 18. TÜ, ruumid 240, 241, tel. 3 5180. Tartu Trükikoja trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. III. «UT» ilmub reedeti* 
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Kõigile! Ka Sulle!
ylikoolis märgib semesier millegi algust ja lõppu. Nii hakkame juba nüüdki terasid 

s°kaldest eraldama, ka iseendale tehtust aru andma. Viimaste kuude jooksul on aima 
^ater^s mõndagi eelmistest aegadest pärit kadunud, ilmunud uued tendentsid suunaga 
autonoomsele ülikoolile (ainesüsteemile, aineinstituutidele, suunamiseta lõpetamisele jne.).

Seepärast tahakski toimetus semestri viimastes lehenumbrites (juunis on ilmumine hõ- 
redam, seetõttu ootame mõtteavaldusi juba ka järgmisse lehte) pakkuda ruumi teie ar- 
°ar,Uistele nn. üleminekuperioodist ja tuleviku kõrgkoolist. Ikka läbi iseenda prisma. Tun- 
,ub, et iilikoolisisestes väitlustes on seni osalenud rohkem õppejõud, üliõpilasi oti vähem 
ииШа olnud.
Ootame kõigi arvamusi!

R e k to r te isipäe va l 
kell 17 Toom peal

«Meil oli kella 17-ks kokku lepitud peaministriga kohtumine, aga 
olukord oli nii kriitiliseks muutunud, et ei pääsenud kella viieks kui
dagi lossi sisse. Proovisime TTO rektori Boris Tamme ja haridusmi
nister Rein Loiguga ühelt ja teiselt poolt, aga ei tulnud midagi välja. 
Ei jäänud midagi muud üle, kui minister helistas TA presiidiumist 
peaministri kantseleisse, et jääme hiljaks ja katsuge leida meile mõni 
tagavaratee. Leppisime kokku, et veerand kuueks avatakse meile välis
ministeeriumi pargipoolne uks. Välisminister Lennart Meri oli vastas 
ja ma küsisin naljatades poliitilist varjupaika. Sees oli veel võrdle
misi rahulik, nägime saadikuid, ka Marju Lauristini.

Savisaare juures hakkasime rahulikult õppejõudude palgaküsimust 
arutama. Väljas oli muidugi juba möll ja jutuajamine tuli siiski kat
kestada. Äkki röõgatati, et väravad murti maha, ja kui esimene verine 
mees lossiõuest sisse jooksis, oli asi kahtlane. Imelik oli muidugi ka 
see, et kui miilitsaüksus sisse tuli, hüüdis üks riigikantseleist, et ei 
tea, kummalt poolt need on. Need olid siiski valitsusele ustavad 
mehed.

Kindlasti aitas see, et rahvas tuli Toompeale, see oli hämmastav 

pilt, võttis härdaks. Pool seitse oli kõige kriitilisem aeg, aga prakti

liselt seitsmeks oli lossiväljakul meelsus vahetunud.

Rahaasjad jäid pooleli, neid arutame edasi tuleval nädalal.»

Jaani k irik  sem inarkas
tuüartu üheks sümboliks ja uhkuseks on läbi aegade olnud Jaani kirik. See Euroopa mõõtmetes arhitek
te Mälestis on aga olnud ka meie muinsuskaitse tahte ja võimaluste viletsuse sümboliks. Õnneks on 

jjJfUsest talvest olukord muutunud — töid on alustanud Poola restauraatorid. 
l^s0Japurustustes kirikuvaremed on olnud paljude teadlaste huviorbiidis. Juba 1954. aastal alustas kiri- 
)(, .^rimistöid kunstiajaloolane O. Prints. Hiljem on Jaani kirikut kui arhitektuurimälestist uurinud veel 
^  M ja Tiirmaa. Nii kiriku sees kui väljas on tehtud arheoloogilisi väljakaevamisi V. Trummali, 
Vjij^tsalliku ja U. Tiirmaa juhendusel. Eriti suure mahu on arheoloogiline uurimistöö võtnud kahel 
^  sel aastal.

r ^ ta m a ta  suhteliselt pikaajalisele uurimisele ei ole aga Tartu Jaani kiriku materjale oluliselt publitsee- 
Et veidigi, enne põhjapanevate uurimuste ilmumist, tutvustada seniseid uurimistulemusi, valmis 

talis11ariraamatukogus väike väljapanek. Näitus koosneb kolmest osast. Tartu Jaani kirikut tutvusta- 
ai"hitektuuri- ja arheoloogiamälestist. On võimalik näha arheoloogilisi leide ja fotosid. Kol- 

Chr:ü.a osa moodustavad 1988. aasta augustis arheoloogilistel väljakaevamistel avatud vabahärra 
v,:?fian Wilhelm von Münnichi perekonnale kuulunud hauakambrist leitud kirstude kaunistused. 

anüst on võimalik külastada maikuu lõpuni. AIVAR KRIISKA

hitte iturad astra

s universitas
W  v i l n e n s i s

Soome-ugri
kmaailm

Mahajäänud atesteerimata 
žurnalist

Ei ilmu!
Telefonil 61 II 79 vastab Vilniuse 

Ülikooli ajalehe toimetaja Liana 
Kižite:

«Universitas Vilnensis» ei ole il
munud juba kuu aega. Meie jaoks

VILNIUS

Ei tea, kas ühel üliõpilaskonve- 
rentsil nii palju erinevate maade 
tudengeid üldse Tartu Ülikoolis 
koos on olnud. Igatahes rahvus
vahelisele soome-ugri üliõpilas- 
konverentsile (IFUSCO 90) oli 
neid kutsutud paarsada. Ettekan
ded, ekskursioonid Tartus ja Kää
rikul 14.— 18. maini. Frank Riedel 
Hamburgi Ülikoolist rääkis eesti 
keeles, et neil on võimalik õppida 
Balti riikide keeli intensiivkursus
tel. Septembris õppis ta TPedl-s. 
Ta rääkis eesti keelt soome aktsen
diga: «Soomest tulles on külge 
jäänud. Natuke läheb mitu keelt 
segi.» Mõnes järgmises lehenumb
ris sellest suurüritusest pikemalt.

KAIA PAJU

Laewaga üle 
piiri

Loomulik 
lasteraamat

Tule ja vaata 7. juunini teadus
raamatukogu kohviku ees Soome 
lasteraamatute illustratsioone. Need 
on nii rõõmsad, värvilised ja loo
mulikud. Samas on iga kunstnik 
jäänud omalaadseks. Järgmisena 
võiks teha valiku meie lasteraama
tute joonistustest. Huvitav, milline 
siis oleks üldpilt?

Soomlaste väljapanekut olid ava
mas Leena Teinilä ja Airi Mäki- 
Kulmala Soome Noorsookirjanduse 
Instituudist. Ja isegi kataloogi võis 
ja võib sealt kaasa saadal

Kolmapäeva hommikul võttis 
Eesti Vabariigi laev «Vanemuine» 
suuna N riigi Pihkva linna poole 
Eesti Vabariigi tulevaste parimate 
ajakirjanikega.

Zurnalistikaosakond teeb laeval 
oma iga-aastast üliõpilaste erialase 
taseme kontrollimist ehk teisisõnu 
atesteerimist. Kui piirid veel lahti, 
jõutakse tagasi neljapäeva õhtu
poolikul (NB! See «nupuke» läks 
trükki kolmapäeval).

ESTER AEG

ei ole midagi — ei paberit, millele 
trükkida, ei trükitehnilisi vahendeid. 
Püüame nüüd ülikooli jaoks oluli
sema info kirjutusmasinal ümber 
lüüa ja lihtsalt paljundada. Nii saa
me ülikoolis levitada vahest tuhat 
eksemplari, paljundamine on kal
lis. Millal jälle korralikku lehte teha 
saab, ei tea kült veel.»
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ÕNNITLEME

Zinaida 
Saar 

75
Zinaida Saar, arstiteaduskonna 

nakkushaiguste, dermatoloogia ja 
veneroloogia kateedri dotsent, saab
21. mail 75-aastaseks. TÜ-s töötab 
Z. Saar 1954. aastast alates, esial
gu pediaatria kateedri juhatajana, 
aastail 1962— 1968 nakkushaiguste, 
dermatoloogia ja veneroloogia ka
teedri juhatajana, hiljem kuni 1984. 
aastani täitis ta ühendkateedri nak
kushaiguste osakonna juhataja 
ülesandeid. Z. Saare sulest on il
munud teaduslikke artikleid laste 
tuberkuloosi, düsenteeria, koliente- 
riidi ja viirushepatiidi diagnoosimi
se, epidemioloogia ja profülaktika 
alalt. Ta on tunnustatud organisaa
tor ja pedagoog. Hea töö eest on 
teda autasustatud tervishoiu ees
rindlase rinnamärgiga, 7 medali ja 
paljude aukirjadega.

Juubilari õnnitlevad kolleegid ja 
õpilased.

Tänu
Ülikooli aukirja pälvisid kauaaeg

se viljaka õppe- ja teadustöö eest 
60. sünnipäeva puhul dots. HENN 
LAANPERE ning 75. sünnipäeva 
puhul dots. ZINAIDA SAAR.

60. sünnipäeval sai ülikooli au
kirja kauaaegse laitmatu töö eest 
meister KIVE-JOSEP MICHEL- 
SON.

Vastuseks 
p Tullio 
Ilomelsale

Vt. «ит» nr. 13 ja 15.

Kahjuks ei ole mul nii palju vaba 
aega, et kommenteerida Teie poolt 
põhiliselt kuulujuttudele tuginevat 
peahoone fassaadi remonti (töö
ajast ei sobi seda lihtsalt teha). 
Siin on vastused Teie küsimustele.

1. Peahoone ja õpperaamatukogu 
välisosa {remondiosakond ei oska 
vahet teha nende rikutud ja .rikku
mata osade vahel) remondiks, on 
sel aastal sõlmitud leping koopera
tiiviga «Nautilus» (tegi ka peahoo
ne ja õpperaamatukogu katused). 
Vastavalt graafikule algavad tööd 
mai keskel ja lõpevad kaks ja pool 
nädalat pärast Teie sünnipäeva, s. а  
augusti alguseks. Kui suuri tõrkeid 
ei tule, siis esiosa peaks valmis ole
ma lõpuaktusteks.

2. Garantiiks tööde teostamisel 
on juba eespool nimetatud leping.

Teile tänulik 

VELLO PEEDIMAA

P. S. Olete ülikooli kauaaegne 
töötaja ja peaksite teadma, et kapi
taalremondi plaanide ja lepingute
ga tegeleb ülikoolis remondiosa
kond. Arvan, et oleksite sealt vas
tuse saanud palju kiiremini kui 
nüüd ajalehe kaudu.

„ülikooli tuleviku” 
peakomisjonis 10. mail

Jätkus TA inimeste poolt välja
töötatud EESTI TEADUSKRAADI
DE PROJEKTI ARUTELU. Huvi
lisi oli juba rohkem — 26. Kohal 
olid rektor, õppe- ja teadusprorek
torid ning, nagu juba välja kuju
nenud, rohkem reaalteaduste õppe
jõude.

Projekti kohta andis seletusi üks 
sellega tegelnuid Helle Martin- 
son Eesti Majandusarengu Insti
tuudist. Projekti põhialuseid on 
arutatud Balti vabariikide teadus- 
liitude assotsiatsioonis. Eesmär
giks on seatud kasutada kolmes 
riigis sama kraadide süsteemi. Va
riant on huvi pakkunud ka lenin- 
gradlastele, kes tahaksid suurest 
keskusest lahku lüüa.

Rektor prof. Jüri Kärner alustas 
teemale lähenemist nii: «Üha roh
kem on liikumist, meie õppejõud 
käivad välismaal, välismaalased 
siin, mc peame kraadide korras
tamisel silmas pidama nende ekvi
valentsust. Üks põhiküsimus, mis 
selle projekti juures häirib, on 
arusaamine teaduskraadi olemu
sest. Mis on teaduskraad? Kõrg
kooli sõnastiku järgi on teadus
kraad ülikooli eksam. Tähendab, 
ülikoolis pakutakse välja aine
programmid üheks või teiseks tea
duskraadiks.» Ta tõi näiteks Hel- 
sinki Ülikooli õigusteaduskonna 
programmid, mille põhjal saab ne
li kraadi: magister (kandidaat), lit
sentsiaat, doktor ja vajaduse korral 
ka abinotari kraad.

Nüüd projekti mõnedest punkti
dest, mis rohkem vastakaid arvamu
si tekitasid.

ф  Põhimõtteliseks kujunes küsi
mus, kellel on õigus MOODUSTA
DA KAITSMISNÕUKOGUSID JA 
ANDA TEADUSKRAADE. Projek
tis on kirjutatud, et teaduskraadide 
andmise õiguse annab kõrgkoolide
le ja teadusasutustele Eesti Teadus
nõukogu. Dots. Heino Türnpu ar
vates võiksid kõrgkoolide rektorid 
või rektorite nõukogu ise otsusta
da, missugune nõukogu kusagil tu
leb. Praegu Teadusnõukogu veel ei 
ole ning sellisena pole punkti sis- 
sejätmine ka otstarbekas. Kõrg
koolid on siiski autonoomsed ega 
pea ametnike käest nõusolekut kü
sima.

J. Kärner: «Kui ka instituutidel 
on õigus kraade jagada, põlistame 
selle TA instituutide süsteemi, mis 
pärast sõda tuli, ja samastame nad 
ülikooliga».

Teadusprorektor prof. Ants KalH- 
korm lisas, et kui elu ülikoolikesk- 
semaks läheb, kas siis on tõesti va
ja üles ehitada süsteemi, mis kin
nistab tsaariajast pärit akadeemia- 
kolossi. Niisugune ideeke olevat te
ma meelest projekti sisse toodud. 
Omalt poolt tegi ta ettepaneku lik
videerida omal ajal VAK-i poolt 
paika pandud mõttetu teadurite gra
datsioon: nooremteadur, teadur, va
nemteadur, juhtivteadur, peateadur. 
«Kas ülikoolis on vaja niisugust 
süsteemi, kui me räägime õppe- ja 
teadustöö integreerumisest? Või so
bib mingi muu skeem?»

H. Martinson selgitas kraadide 
andmise võimalust teadusasutuste 
poolt. Üldine suund olevat võetud 
siiski Eesti teaduse ülikoolikesksu- 
se taastamise poole. Üleminekupe
rioodil ei oie aga mõtet senist süs

teemi kirvega lõhkuda. Kuna piirid 
on avatud, võivad meie parimad 
ajud välismaale minna.

Teadusasutused on iseseisvad ju
riidilised isikud, nad võivad oma
vahel assotsieeruda või olla Eesti 
Vabariigi aegse katusasutuse mõis
te all, mis võimaldab neil kuuluda 
akadeemia või ülikooli juurde. «Tea
dusasutustele kraadi andmise õigu
se jätsime projekti sisse sellepärast, 
et protsess ülikoolikesksuse suunas 
peab kulgema kahelt pooli: ülikool 
peab lähenema endistele TA insti
tuutidele ja vastupidi. Eestis on ka 
teadusalasid, mida viljeldakse 
ainult teadusinstituutides (näit. in
formaatika), neid erialasid on 10— 
15. Kaitsmisnõukogu andmise õigu
se otsustgb Teadusnõukogu mui
dugi sel juhul, kui instituudil on 
piisavalt kõrge tase.»

Prof. Mart Elango (FI ja TÜ)
meelest võiks doktorikraadi omista
da vabalt kõrgkool, mitte teadus
asutus. Ta olevat ise väljaspool üli
kooli töötades kaitsnud mõlemad 
kraadid' TÜ juures, nõukogusse 
saab ju vastavaid spetsialiste kaa
sata.

ф  VAK-iga oleme siiani kõvasti 
seotud. Kas rebime lahti? H. Türn
pu: «Doktorite nõukogu peaks üh
tima VAKi ühekordse nõukoguga 
põhjusel, et kui keegi tahab lasta 
oma kraadi kinnitada Moskvas, ol
gu tal selleks võimalus (näit. soo- 
me-ugri väitekirjade puhul).

Prof. A. Kallikorm oli kategoori
lisem. Konflikt VAKiga tuleb üle 
elada, ülikool on autonoomne. 
VAKiga ühise keele leidmisse ta ei

usu. Võiksime jääda selle juurde 
et lihtsalt informeerime neid.

H. Martinson: «See on isiku e[1' 
da asi, kas la tahab pärast lasta 
VAKis kinnitada või ei.»

M. Elango arvas, et sidemed 
VAKiga ei ole siiski mõtet ära lõjj* 
kuda. «Peame ette nägema ka või* 
maiuse selliste nõukogude töötam1' 
seks, mille tulemust VAK tunnista1’ 
(sel juhul, kui keegi tuleb meüe 
kaitsma Liidu mõnest regioonist)''

Ф  Probleeme tekitas ka kraJ" 
D1DE UMBERATESTEERlMlNt
Kas automaatselt kandidaat magis*. 
riks ja doktor doktoriks? Mitnp 
olid arvamusel, et osa praeg^1 
kraade on saadud teenimatult, pal 
ju töid on tehtud niisugustel al8' 
del, mida teadus ei vaja (H. Tür^ 
pu, H. Martinson). Kõik ei peäS! 
ümberatesteerimist taotlema, ku*. 
sellel, kes soovib Eesti Vabarii£l 
kandidaadi- või doktorikraadi 9^' 
da, peaks see võimalus olemas °'c' 
ma.

Konfliktide ärahoidmise mÕtteS 
pooldas prof. Eero Loone au tom a i, 

set ümberatesteerimist, pealegi |Pj 
kraad ei kohusta kohale määrani'5’' 
vaid on tööleasumisel üksnes #*' 
tingimuseks.

Kutsete ja ametite süsteem 011 

veel välja töötamata. H. Martin50 

ni arvates jõuab töögrupp sellel 

valmis ehk sügiseks. Arutelul po°' 

dati enamasti kutsete mitteandnud 

(rektori sõnutsi on see tsaarid 

pärand). Ja rektori sõnadega taha^ 

seekord ka lõpetada: «Me olemevs 

našt süsteemist läbi imbunud, 

kõige peame õppima.»

Projekti võetakse arvesse Tü n°ü 

pidamisel kõlanud arvamused 

maikuu lõpus saame arutada «vär3 

kendatud» teksti.

16. mail: Tartu ülikooli seadus
paremini tagada. Seda ei ole kui- le!e on ära toodud nende isikute jaJah, oleme jõudmas oma seadu 

seni. Praegune projekt kutsus esile dagi võimalik valitsuse määrusega organite tegevusvõimalused. Selle 
küll palju erinevaid arvamusi, kuid ette kirjutada.» 
seda ongi vaja. Algmaterjal on pä
rit ülikooli põhimäärusest, mille kal
lal töötas algul dots. Indrek Kool
meister ning mida arutati semestri 
algul peakomisjoniski. Selle va
riandi töötas läbi dots. Jüri Põld.

peatüki 4. punkt on struktuuriük
suste juhtimine, mis puudutab ka 
üliõpilaskonda ja selle esindust.

Miks seadus, mitte määrus? Seda 
põhjendas J. Põld nii: «Kui tahe
takse saada autonoomiat, suudab 
seadus seda paremini anda kui 
valitsuse määrus. Peale selle suu
dab autonoomia riigi eelarvest otse 
finantseerimist ikkagi tõenäoliselt

TÜ seaduse projekt koosneb nel
jast peatükist. I peatükk paneb pai
ka ü l d s ä t t e d :  mis on TÜ, kui
das tagatakse autonoomia jm.

III peatükk kannab nimetust 
ü l i k o o l i  k o l l e k t i i v  (üliõpi
lased; magistrid, kliinikuordinaato- 
rid ja doktorandid; ülikoolis tööle
pingu alusel töötavad isikud).

II peatükk käsitleb ü l i k o o l i  
j u h t i m i s t .  Ülikooli juhivad üli
kooli nõukogu, rektor, prorektorid, 
kantsler (kantslerist edaspidi veel) 
ja ülikooli valitsus. Vastavalt sel-

IV peatükk puudutab ü l i k o o l i
var a .

Kõige enam on arusaama^ 
jäänud kantsleri osa, tema ja f£f 
tori vahekord. Me vist ei ole h3., 
junud selle ametinimetusega, 
tema suure tööpõlluga. Sisul'51, 
kujuneks ta ju majandus (haidU5-; 
ülemaks, ülikooli asjade esindaja 
valitsuses. Kuidas on aga piifi'.• 
tud kantsleri ja rektori vahekor

Rektor tõi näiteid mujalt ma4 
mast. Näiteks Rootsis on aî j. 
üks ülikoolide kantsler ja te, 
ülesandeks on ülikooli rahade * 
lutamise kontrollimine. Soomes ‘
kantsleritel väga suur tööpõld. L 
põhjus on ka selles, et seal val! 
tuvad rektorid kiiresti, aga ka*1., 
ler on see, kes kogu kõrgkooli a5̂  
ajamist teab ja edasi teeb. Sa^ 
maal on kantsler sisuliselt marj; 
dusdirektor ja on määratud s< !̂ 
kohale kuni pensionini, rektor v 
hetuõ seal kolme aasta tagant,

Prof. Helmut Piirimäe, meen^ 
TÜ ajalugu ja arvas, et kantsj  ̂
ja rektori kaksikvõimust ei tule % 
dagi head välja. Olgu üliko0,. 
siiski üks mee>s ja olgu see ^  
rektor. Majandusasju saab ajada1 
prorektor.

e'Võib-olla on kantsleri roll n?1 
tõesti harjumatu, eks aeg nä 
ise, kas teda läheb vaja või ei

Palju parandusi oli üksikute ^ 
ragrahvide kohta, mida ei hak^3. 
siin üle kordama. Arvamuste 
hetamine jätkub tuleval kolmar, 
vai kell pool 9 hommikul nõtik^ 
saalis. Projekti koostamisel „<j 
seni suur töö ära tehtud. N1*j 
püüab väike töögrupp seni tê L, 
märkusi arvestada ja need projc... 
sisse viia. Projekt on olemas ijL 
teaduskonnas ja seda peaks iga  ̂
viline oma silmaga näha saa1̂  
ülikoolijuhtide sooviks on TÜ s 
dusegä mitte enam viivitada.

VARJE SOOTA^
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Tervifus ja 
jumalagajätt

Käesoleva sajandi algul olid nõudmised «Vanemuise» teatri 
vastu kasvanud ja mitmekesistunud. Ei rahuldanud 
enam' lavastused ega ruumidki. Seniste üüriruumide ase

mele vajati omi. Tuli ehitada oma teatrihoone. Leiti ka uus teat
rijuht värskete mõtete ning kaasaegse distsipliiniga, kellel õn
nestus sellel kohal kümmekond aastat töötada ning saada teatri 
uue ajastu algatajaks.

Teatri juhiks kujunes siis Karl Menning, kes 1901. aastal lõ
petas Tartu ülikooli usuteaduskonna, tegi läbi prooviaasta ning 
töötas veidi ka abiõpetajana Võru praostkonnas. 1904. aastal 
loobus ta lõplikult esialgu valitud ametist.

1904. aasta aprillis valiti Karl Menning «Vanemuise» seltsi 
esimeheks, millest peale õigupoolest just tema mõjul seltsi tege
vus võttis uue ilme. 1904. aastal sõitis ta Berliini M. Reinhardti 
ja O.- Brahmi juurde näitejuhtimist õppima. Ka Berliini rahva
teater aitas omandatut süvendada. Teadmisi ja kogemusi sai 
Menning ka Moskva Kunstiteatri juures. Nende teadmiste, tar
kuste ja kogemustega õnnestus tal kujundada «Vanemuine» kut
seliseks teatriks. 19Ö6. aastal kutsuti ta «Vanemuise» teatri di
rektoriks, ühtlasi ka lavastajaks-näitejuhiks. Menning töötas röö
biti ka ajakirjanikuna, toimetades «Meie Aastasada». Oma üles
annetest teadlik, põhjaliku ettevalmistusega ja järjekindel, sat
tus ta Tartus vastuollu väikekodanlike teatrihuvilistega, mistõttu 
ta 1914. aastal jättis «Vanemuisega» hüvasti.

C»| ks teatrialastest võitudest oli iseseisva teatrihoone valmi- 
| mine, mille sisseõnnistamine toimus 12. augustil 1906. 

Esimeseks teatrietenduseks avati uksed 13. augustil. 
Avalavastuseks oli valitud A. Kitzbergi draama «Tuulte pööri
ses» K. Menningu lavastuses. Revolutsioontaegne publik võttis 
-selle vastu kardinaalselt erinevate suhtumistega. Avalavastusest 
peale sattusid teatritegijad vastuolude keerisesse, kus tuli valida 
oma tee (Karin Kask.).

Neli ja pool kuud enne oma viimsele teekonnale asumist pidas 
Hurt 12. augustil 1906 «Vanemuise» teatrihoone avamisel pühlt- 
suskõne, kus ta selgesti avaldas oma seisukohti selle eesti kul
tuuriloo suurettevõtte kohta.*

Kõne algul rõhutas Hurt, kuidas selts pika ja hoolsa töö ning 
suure vaevanägemise tulemusena on valmis saanud toreda ja 
nägusa teatrihoone. Palju armastust on kõikjalt Eesti pinnalt 
selleks ilmutatud ja see on nüüd Tartu linna kaunis ehe. Eesti 
süda loodab sellelt palju. Nõnda Hurt alustas ning jätkas:

T äna oleme kokku tulnud uut maja kristlikult pühitsema 
ja pidulikult ariduse tõö pääle avama. Koos apostel 
Pauluse õpetusega ütleme: «Olge rõõmsad!»» Endast- • 

mõista on just nüüd rõõmuks põhjust, kui pilgu minevikku pöö
rame, veel rohkem aga, kui kujutleme saavutatut meie rahva 
tulevikule. «Vanemuine» on ju esimene «rahvalik selts» eestlaste 
maal. Meenutagem siis ka Johann Voldemar Jannseni tegevust 
seoses selle Seltsiga, Oli ju Jannsen see, kes Seltsi asutas 1865. 
aastal Tartus laulu- ja mänguseltsiks. Hurdal on õigus meenu
tada, et ta koduõpetajana seisis selle seltsi hälli juures. Ka 
Jannseni kodu ning Koidula polnud talle võõrad. 1870. aastal 
etendati ju Koidula algatusel tema enda näidendit «Saaremaa 
onupoeg».

Isiklikud elamused seoses «Vanemuise» ja Jannseni perekon
naga pakuvad sooje meenutusi minevikust. Seda rohkem, et väi
kesest algatusest oli saanud rikas ettevõte. Siiamaani üürikamb- 
ritega leppima sunnitud selts on nüüd toreda ehituse omanik. 
Ja noormehest oli sirgunud peremees. Näitemängude etendamine 
muutus korrapäraseks. Tartu eeskujusid hakati kasutama mu
jalgi.

Hurt jätkab:
«Meie Eesti elu püüab edasi, paremale ja ülemale järjele kui 

seni». Sellest lähtudes arendab Hurt oma mõtteid edasi. Meie 
peame seda tegema tõemeeli, südamest, kui me ei taha ajaloo 
rataste alla maha jääda ja ära purustatud saada.

Väsimata ja tõsist tööd nõuab meie praegune aialugu. Meie 
elame suurel pööriajal. On 1906. aasta. Kõikjal püütakse olusid 
parandada ja elu uuendada. Mis kõlbmatu ja risustunud, see 
kadugu, mis kõlblik ja kasulik, mille seosed on õigus ja kohus, 
see tõusku ia elagu. Meiegi hüüame: Paremuse poolel Väsimata 
ja tõsist töõd nõuab meie praegune aialugu. Uuendajate hulgas 
mainitakse rõhutatult ka apostel Paulust, kes oma õpetuses rõ
hutab: Saage ikka paremaks!

Siin on Hurdal jälle põhjust laita oraa rahvuse salgajaid. Vaja 
on õppida keeli, mis ei tähenda teiseks rahvuseks saamist. Eesti 
rahvas arendagu oma kultuuri. Saksa mõisnike ebainimlikust 
käitumisest oma orjade eestlaste suhtes kõneles Hurt eelmisel 
aastal. (EPost. 10. IX 1905, nr. 71).

S

elles «õnnistamise kõnes» peegeldub ka 1905. aasta re
volutsioon oma vastuoludega, mis ju puudutab ka «Va
nemuise» uut ajajärku loovat esietendust A. Kitzbergi 

«Tuulte pöörises». Hurt siiski ei poolda tagasikiskumist, küll 
aga toetab edasiliikumist ja elu uuendavat. Hurt oli neid kiri
kutegelast kes suhtus heatahtlikult ja mõistvalt teatrisse ning 
näidendisse. On ju teater ka kultuuriline ning pedagoogiline 
faktor. Sellega seotud on ka näitleja elukutse. Teatrivaenulise 
elemendi ühe osa on ajaloo kestel moodustanud ka pastorid 
(K. Haan.) Eitavalt suhtusid paljud pastorid aga ka rahvaluu
lesse, eriti lauludesse ia juttudesse ning rahvausundisse. Kõi
gesse sellesse suhtus Hurt aga vastuoludest hoolimata positiiv
selt ja suutis oma seisukohti ka kaitsta.

* * *

Aastaid oli palju mööda läinud, kui esimene pikem sõnavõtt 
esimesel eesti laulupidul 13. augustil 1869 teoks sai. Selle mõju 
kaasajal ning ka järelpõlvedele ei jäänud tulemusteta. Külas
tati teisigi laulupidusid, võideldi ajalehtedes keele- ja muudegi 
küsimustega, ka Jannseni arusaamade vastu. Tulid uued ajad, 
tervitati «Vanemuise» teatrit uue suuna eel. Hurda avakõne oli 
«Vanemuise» avamisel viimane etteaste selles liinis. Tuli lah
kuda, kui «Setukeste laulude» III köide oli valmis saamas. See 
kõne oli siis nii Hurda tervitus kui ka jumalagajätt.

Rong tõi lahkunu Peterburist Tartusse. Lahkumisteenistust 
korraldas dr. Heinrich Koppel. Korporatsioon «Livonia» oli sun
nitud matmistalitusest kõrvale jääma, sest Eesti Üliõpilaste 
Selts saatis lahkunut nüüd juba kui oma seltsi vilistlast.

Jumalagajätt toimus «Vanemuise» saalis, samas, kus eelmise 
aasta 12. augustil õnnistas teatrimaja avamiseks Jakob Hurt ise.

EDUARD LAUGASTE

* Ettekanne on avaldatud 16-leheküljelises kaanekaunistusega 
brošüüris: «önnistamiskõne Vanemuise Seltsi uue maja pühit
semise päeval 12 augustil 1906. Pidanud Dr. Jakob Hurt.»

Soomeski ei ole 
lihtne elada

„Piim m etsa v ilu s”
Maailmakuulus inglise poeet ja 

kirjanik Dylan Thomas, kelle elu

käik oli ümbritsetud salapärasuse 

ja müstijikatsioonioreooliga, on 

meil kahjuks üsna vähe iuntud. 

Nüüd on aga meil võimalik näha 

tema põhiteost «Piimmetsa vilus» 

teatrilaval. Seda algselt häältele 

mõeldud etendust mängitakse Ees

tis esmakordselt.

Menukas esietendus toimus äsja

sel stuudioteatrite festivalil <r Vane

muise» laval. Nüüd aga ootame 

vaatajaid ja ennekõike teid, tuden

gid, «•Muneva Aine» väikesesse saa

li Tähe t. 33 JJ korrusel.

Etendus toimub reedel, 25. mail 

kl. 19. Piletite müük alates esmas

päevast, 21. maist kl. 16—19 Tähe 

33 11 korrusel.

Keskkonna saastumine tekitabki 
praegu Soome noortes kõige roh-

Ainelisest küljest elab soome üli
õpilane harva kehvasti, kuid elu 
on keerulisem, kui esmapilgul pais
tab. Näiliku heaoluühiskonna kes
kel on psühholoogiliselt haigeid 
inimesi. Soome ühiskonnas ei pea 
paljud raskete õpingute ja töõsur- 
ve all vastu.

Mõned üliõpilased tunnevad, et 
nad ei suuda küllalt hästi õpingu
tega toime tulla. Teised ei suuda 
kiire elurütmiga ühte sammu astu
da. Kindel tundemärk meie näilise 
heaoluühiskonna raskustest on kõr
ge suitsiidiprotsent. Viimase aas
takümne lõpuaastatel sooritas ene
setapu keskmiselt 1300 soomlast 
aastas. Nendest oli suurem osa 
noori.

Et asjad halvad on, sellest rää
givad ka ajalehtede «kontaktvee- 
rud», mille kaudu inimesed otsivad 
endaje sõpru. Inimsuhete sidumine 
ja sõlmimine klammerdub viimases 
hädas teabevahendite külge.

Muidugi võib enamik tudengeid 
Soomes end turvaliselt tunda, kui
gi soomlaste ühiskondlikus elus 
annavad praegu tooni mingisugu
sed ekslikud käegalöömise meele
olud. Oleme saavutanud materiaal
se heaolu, kuid mõtlemine ja vaim
ne looming on seejuures kaotanud 
liiga paljude jaoks tähtsuse.

Ka soome üliõpilased elavad suu
resti ainelise heaolu foonil. Nad on 
aineliselt hästi kindlustatud, kuigi 
elatustase on madalam kui töötava
tel inimestel. Tudengid on rahul 
sellega, mis neid ümbritseb. Oma 
õiguste eest võidelda ja «barrikaa
didele» tõusta nad ei soovi, kui liht
samalt läbi saab.

Teisalt on alatine kurtmine üli
õpilaste passiivsuse üle liialdus. 
Kõige sagedamini heidavad üliõpi
lastele ja noorsoole saamatust ette 
poliitikud, kes pole suutnud noori 
kaasata poliitilisse tegevusse. Soo
mes on traditsiooniline poliitika 
jõudnud usalduskriisi. Noored te
gutsevad küll paljudes organisat
sioonides, näiteks keskkonnakaitse- 
liikumises, kuid poliitilised parteid 
neid ei huvita.

Turumajandus sisaldab endas jät
kuva kasvu mõtet. Tõenäoliselt 
koormab see tulevikus keskkonda 
praegusest rohkem: võidulootuses ja 
joovastuses töösturid tahavad eda
si lükata kalleid keskkonnakaitse- 
investeeringuid. Sellest tulenevalt 
on vaja kogu tööstust ja muid 
keskkonna saastajaid järjest enam 
sundida oma tootmisjääke keskkon
naohutumaks muutma.

Paljud Soome üliõpilased nagu 
teisedki ärksamad inimesed nõua
vad praegusest kiiremini toimivaid 
keskkonnakaitse meetmeid. Juba 
on loodud kontakte ametivõimude 
ja keskkonnaaktivistidega. Tuden
gid soosivad elustiili, mis aitaks 
kaasa tarbimise vähendamisele ja 
jäätmete korduvale kasutamisele.

JOUKO KOKKONEN,

Ärge pange tähele pealkirja. Helsinki Ülikooli rektor prof. Päiviö Helsinki ülikooli poliitikateaduste 
*otnmiIa ei räägi sellest, kuidas Soomes elatakse, vaid tervitab T Ü-d üliõpilane, «UT» erikorrespondent 
^ema 70. sünnipäeval «Vanemuises». Helsinki Ülikoolis

kem muret. Ärevust lisab järjest 
Soome metsade kahjustumine ning 
N. Liidust ja mujalt Ida-Euroopast 
tulevad muret tekitavad uudised.

Samas soovivad keskkonnamuu- 
tusi kriitilisemalt jälgijad meelde 
tuletada, et keskkonna saastumine 
ei ole vaid reaalse sotsialismi poolt 
tekitatud probleem. Võimas kapita
listlik tööstus toodab peale suure 
hulga kaupade ka rohkesti saasta.

Passiivsus on tähtis mõiste, ta 
määratleb Soome üliõpilaselu vii
masel aastakümnel.

1970. aastatest saadik on Soome 
ühiskonna arengut tublisti mõjuta
nud pahempoolsed. Nende poliitika 
on viinud selleni, et väga suur osa 
soomlastest mõtleb ainult oma hea
olule, peamiselt elu ainelisele kül
jele. Organisatsioonilised tööd või 
kaasalöömine ühiskonna kujunda
misele ei ole olnud moes.
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Mädal
Ida-Saksam aal

1. mai varahommikul naasis 
Saksa DVst Tartu Ülikooli teoree
tilise füüsika ja astrofüüsika kateed
ri dotsent Лаге Koppel. Nädalase 
väliskomandeeringu eesmärgiks oli 
osavõtt iga paari aasta tagant toi
muvast Jena ülikooli rahvusvaheli
sest relatiivsusteooria seminarist 
riigi edelanurga väikelinnas Geor- 
genthalis. Neil, keda huvitavad 
uuemad uurimistulemused teoreeti
lise füüsika alal, palume võtta ühen
dust ülikooli vastava kateedriga. 
Realugejat huvitavad ehk rohkem 
Ida-Saksamaa poliitilise elu-oluga 
seonduvad probleemid.

Kuldas võiks iseloomustada mo
mendil Saksa DVs toimuvaid prot
sesse?

Olen SDVs korduvalt käinud ning 
seega on mul sellest riigist üsna 
hea ettekujutus. Ma ei ütleks, et 
lõppenud reis seda väga oluliselt 
muutnud oleks. Pool aastat on scai 
vaieldud, miitinguid ja läbirääkimi
si peetud ning ega nii lühikese aja
ga pa.lju rohkem ei jõuakski. Käib 
vana süsteemi demonteerimine, uue 
ehitamiseks läheb tõenäoliselt õige 
pea. N. Liidust tulevale kaubaturis- 
tile on Ida-Saksamaa muidugi väi
ke vapustus, ent nii on see alati 
olnud. Uued tuuled puhuvad aga 
poliitilises elus ning igal sakslasel 
mõlgub peas mõte Saksamaa taas
ühinemisest. Paljud on juba praegu 
suures öotusejoovastuses, mõned 
võtavad asja rahulikumalt. Ei seis
ne ju küsimus vaid piiritulpade 
üleskaevamises. Otsustamisele tule
vad omandi-, palga- ja sõjaväekü- 
simused ning eriti just viimase 
probleemideringi tõttu — kas 
NATO, VLO või hoopis neutraal
sus — vaadatakse ühtmoodi tead
matuses nii itta kui läände. Kesk
mine sakslane, asine alalhoidlik 
tööinimene on oma teadmatuse 
tõttu pisut mureski.

Loomulikult on käimas äge või
muvõitlus ning selle poolest mee
nutab sealne olukord meil Eestis 
toimuvat. Kõikjal võis näha polii
tilise: sisuga plakateid, millest mit
te just alati ei õhkunud sallivust ja 
poliitilist kultuuri. Näiteks sain 
ühte loosungit lugedes teada, et 
Otto on hull («Otto, du bist toll!»), 
kuna tema programmis olevat liiga 
tihti kasutatud sõna Sozialismus.

Teisal kutsuti jälle mitte unustama
II maailmasõjale eelnenud aastaid 
ja hoiatati Kapitalismus'e taasta
mise eest.

Mida loodab idasakslane tulevi
kult?

Inimene jääb ikka inimeseks, ol
gu võimul kommunistid või kristli
kud demokraadid. Esikohale jäävad 
alati kitsalt isiklikku heaolu puu
dutavad küsimused. Oodatakse uusi 
ja kvaliteetseid kaupu, paljud lä
heksid vabalt reisima. Berliinis nä
gin lakkamatut inimvoolu, mis 
suundus läbi spetsiaalse väravake- 
se linna lääneossa. Esmapilgul 
kontrollimatult piiri ületaval rah
vahulgal hoiti aga silm peal ning 
nii jäi minul seekord Lääne-Berlii- 
nis käimata. Müüri lammutamine 
käis pühapäevalgi täie hooga.

Paljud sakslased on hakanud 
«kollektsionäärideks». Kogutakse 
raha, et seda peagi võimalikult 
suuremas koguses märksa ahvatle
vamate D-markade vastu vahetada. 
Tahtmatult tõmbasin paralleeli Eesj 
ti ja kroonidega ning näib, et saks-* 
lastel on optimismiks rohkem põhr 
just.

Üldjoontes jäi mulje, et inimes
tel selgem ja üksikasjalikum pilt 
taasloodavast riigist veel puudub. 
On vaid põhitõdede ja soovide mo
saiik.

Kas ka Baltimaade vastu huvi 
tunti?

Huvi oli suur ja küsimusi palju 
nii sakslastelt kui lääneriikide tead
lastelt. Siinsete asjade kohta päriti 
mitte teadmatusest, vaid soovist 
saada vahetut informatsiooni. Eest
laste iseseisvuspüüdlustesse suhtuti 
suure poolehoiuga ning meie taot
lustest saadi aru. Kahjuks oli mul 
jagada vaid mõned eksemplarid 
Mati Hindi kõne inglisekeelsest tõl
kest 1989. aasta kevadel toimunud 
Balti Assambleel. Oleks hädasti va
ja inglise-, saksa- jm-keelset üle
vaatematerjali Eesti ajaloost ja 
viimaste aastate sündmustest, et 
välismaal ametisõidul olles kollee
gidele usaldusväärset ja täpset in
formatsiooni pakkuda.

Mingisugust erilist Gorby-maa- 
niat ma küll ei märganud ning sel
lel pole seal enam vist ka soodsat 
pinda.

Suurt muret tuntakse leedulaste 
pärast. Sakslased kardavad prakti
liste inimestena, et majandusblo- 
kaad võib leedukad põlvili suruda.

Ja lõpetuseks, kuidas Jena Üli
koolil läheb?

Loodan, et hästi. Seda enam, et 
Jena Ülikooli uueks rektoriks vali
ti hiljuti sealsete relatiivsusteooria 
uurijate liider ja meie hea sõber 
füüsikaprofessor Ernst Schmutzer. 
Oma peamiseks ülesandeks peab 
uus rektor ülikooli elu demokrati
seerimist ja normaliseerimist Euroo
pa ülikoolide vanade traditsioonide 
vaimus.

Küsitles OLARI KOPPEL

AKADEEMIA @

Kellel ei ole veel 
„Akadeemia" 2. numbrit?

24. II 1918 ja Euroopa rahvaste iseseisvumine — Kaido Jaanson; 
Mälestusi aastaist 1944— 1954 — Otto Tief\
Eesti pagulasvalitsus 1944— 1988 — Enn Nõu-,
Petmine vanakreeka tragöödias — Anne Liii,
Motiivi ülekandest — Linnar Priimägi;
Kaks teksti — Ants Viires;
ökoloogi küsimused teoloogile — Pekka Nuorteva;
Asumiökoloogia. II — Tõnu Ploompuu;
Artur Alliksaare laagri- ja asumiskirju. II;
Vene kommunismi lätted ja tähendus. IV — Nikolai Berdjajev; 
Ringküsitlus Eesti tulevikust (Tõnis Lukas, Henn Mikelsaar, Ain 
Raitviir, Peeter Tulviste, Arvo Valton) jm.

Nõudke ajakirjanduse müügikohtadest.

EÜE 
teatab

Reedel, 25. mail kl. 11 toimub 
Tallinnas «Sakala» kultuurikeskuses- 
(aud. 5, s. o. ruum 308)

RÜHMAMEESTE SEMINAR.

Tartust väljub eribuss kl. 8 «Va
nemuise» alumisest parklast.

Välisrühmad on komplekteeritud,, 
täpsem info tel. 44 80 02. Välisrüh- 
madesse mittemahtunutel tasub pil
vedest maa peale tulla ja Eestimaal 
rühma minna, organiseerimisvõime- 
Iistel aga ise rühma teha (seni on 
täitmata mitu soodsat lepingut).

Järgmisest kolmapäevast on TÜ 
üliõpilaste a/ü-komitees (vana koh
viku peal kl. 10—14) müügil kasse
tid malevalauludega ja laulikud.

Rühmade atesteerimine Tartus 
toimub 31. mail ja 1. juunil. Jälgi
ge reklaami!

NB! Malevamaks on endiselt Ю- 
vene rubla — levivatel õllelauajut- 
tudel puudub igasugune alus.

«Malevainfo»

HEI, UJUJAD!

Teid oodatakse ülikooli ujumise 
meistrivõistluste starti teisipäeval, 
22. mail kl. 18 Tähtvere ujulasse.

Kavas on 50 m distantsid vabalt-, 
rinnuli-, selili- ja liblikujumises.

Registreerimine kohapeal. Osale
da võivad kõik üliõpilased ja õppe
jõud, kes soovivad kandideerida 
ülikooli 1990. aasta meistri nimele 
või siis määrata kindlaks oma pa
remusjärjestus. Nõutav arsti luba 
(pääsme] või siis ühekordne).

H. LAIDRE

TÜ KLUBIS

HOOAJA EELVIIMANE 
DISKONÄDALALÖPP

Laupäeval, 19. mail ja pühapäe
val, 20. mail kl. 21.

HOOAJA LÕPUPEOD

Reedel, 25. mail kl. 22—04.
Laupäeval, 26. mail kl. 22—04.
Pühapäeval, 27. mail kl. 22—03,

Traagiliselt katkes 

PEETER-EERIK ELLERI 

elutee.
Mälestavad kursuse

kaaslased füüsika
II kursuselt.

Leinatalitus täna kell 17 
Raadi kalmistul.

A m etiüh in guko m itees 
a r u t a t i !

1. 25. aprillil vaadati läbi TÜ 
vana kohviku kaminasaali reservee
rimise omaaegne statuut. Nõustuti 
järgnevas:

1) lubada reserveerida vana koh
viku kaminasaali TÜ töötajatele 
juubelisünnipäevade (alates 50. juu
belist) tähistamiseks:

— TU professoritele ja dotsentide
le lisatingimusteta;

— ülejäänud TU töötajatele tingi
musel, kui nad on vähemalt 15 
aastat ülikoolis töötanud;

2) TÜ väliskülaliste toitlustami
seks lubada reserveerida kaminasaa
li üldjuhul vaid osaliselt, nii et 
oleks võimaldatud samal ajal ka 
TÜ töötajate teenindamine;

3) võimaldada väljastpoolt üli
kooli reserveerida kohvikut vaid 
erandjuhtude], kasseerides sisse re- 
serveerimistasu. Reserveerimistasu 
suuruse ja maksmise korra määrab 
haldusprorektor.

2. Välismaa tuusikutest.

TÜAU sai 1990. aastaks turismi-
tuusikuid järgmiselt:

TI kvartal — Jugoslaavia (1 tuu
sik), Ungari (1 tuusik), Bulgaaria 
(3 tuusikut),

III kvartal — Bulgaaria (6 tuu
sikut),

IV kvartal — Läänemere laeva- 
reis (1 tuusik).

Otsustati II kvartali Jugoslaavia 
tuusik anda elektroluminestsentsi 
ja pooljuhtide laboratooriumi sek
torijuhatajale Juhan Kolgile. II 
kvartali ülejäänud tuusikud loositi 
soovijate vahel. Ungari tuusiku sai 
elektrokeemia labori sektorijuhataja 
Ants Alumaa, Bulgaaria tuusikud 
— bioorgaanilise keemia labori juh- 
tivinsener Kalle Linask, teadusraa
matukogu vanembibliograaf Maire 
Linask ning käitumishälvete sotsio
loogia labori vanemlaborant Krista 
Liiv.

III ja IV kvartali tuusikud loosi
takse soovijate vahel järgmisel a/ü- 
komitee koosolekul 21. mail.

3. Selleks aastaks el ole ülikoole 
ametiühingul pakkuda oma töötaja
te lastele lastelaagri (end. pionee
rilaagri) tuusikuid. Seoses sellega 
palume kasutada puhkevöimalust 
Pärnu II Keskkoolis (4 vahetust 
ajavahemikul 25. juunist — 3. 
augustini). Puhakem koos lastega 
mere ääres! Avaldusega pöörduda 
a/ii-komiteesse. Kiirustage!

NB!
Juunis ilmub «UT» arva

tavasti 8., 22. ja 29. kuupäe

val. 29. juuni ajaleht on lõpe

tajate päralt.

Toimetaja VARJE SOOTAK

№■/— 'y ' Ü L I K O O L I  A J A L E H T

■ Lehe talituse aadress 202400 Tartu, Ülikooli t. 18. TU, ruumid 240, 241, tel. 3 51 80. Tartu Trükikoja trükk
Tcllim. nr. 1706. Tiraaž 2500 eks.

«Universitas Tartuensis»
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Toetagem 
Leedut!

Majandusteaduskonna, teadusraamatukogu, ÜMPI 
ja matemaatikateaduskonna aü~bürood kutsuvad kõiki 
ülikooli töötajaid üles järgima nende eeskuju ja toe
tama Leedut rahalise vabatahtliku annetusega.

Kogutud rahade edasitoimetamise korraldab aü-kcb 
tnitee. Vanemraamatupidaja vastuvõtuajad on 

E, К 12—14, N 16—17.
Ametiühingukomitee

Linnavolikogu 
toetas ülikooli!
Tartu Linnavolikogu otsustas teatavasti 6. märtsil /elamuehituse 

kallinemisel mitte suurendada osamaksude summat 1990. aasta], vaid 
vähendada saadava elamispinna hulka. Ülikopl oleks selle otsuse alu
sel jäänud ilma 620 m2 üldpinnast, mis vastab näiteks kümnele kolme
toalisele korterile (1900 m2 asemel 1280 m2).

Selle otsuse muutmiseks pöördusid rektor prof. Jüri Kärner linna
valitsuse ja TÜ ametiühingukonverents ning auü-komitee algatusel 
kümme ülikoolis töötavat linnavolikogu liiget linnavolikogu poole. 
17. mail otsustas volikogu: linnavalitsusel erandkorras säilitada Tartu 
Ülikoolile 1990. aastaks algselt sõlmitud lepingu järgi osamaksude 
alusel saada olev elamispind, suurendades vastavalt elamuehituse 
kallinemisele osamaksu suurust.

Ameti üh i n gukom i tee

Mis saab 
üliõpilaste 

ametiühingust!

19, rn a i I a s t u s  a v a l i k k u s e  e t t e  Ees t i  K a u b a n d u s ü l i o p i l a s t e  S e l t s  «He r -  
1,1 es». Ligi viie kümneliikmeline selts on ületanud kasvuraskused ja tahab edaspidi Tartu akadeemilises 

1 l[s aktiivsemalt kaasa lööma hakata. „
õ 10 peeti Nooruse tn. 9 asuvas majas seltsi üldkoosolek, millele järgnes sõit Otepaale, kus kell 13 
^jstati kirikus sisse seltsi tipp.
1 arast lipuõnnistamlse tseremooniat toimus aktus ja piduõhtu. 

v Sellest, kuidas uus üliõpilasselts tekkis ja millised on tema eesmärgid, saab lugeda järgmisest «Uni- 
r$itas Tartuensise» numbrist.

Vastavalt meie vabariigis vastuvõetud otsustele peavad senised 
ametiühinguorganisatsioonid lõpetama oma tegevuse hiljemalt 15. det
sembriks k.a. Samaks tähtajaks tuleks/moodustada uued, iseseisvad 
ja vabatahtlikud ametiühingud. Mitmed organisatsioonid ongi juba 
reorganiseerunud, ka ülikooli töötajate ametiühing. Kas tegu on tõe
poolest uute ametiühingute moodustamise või ainult siltide vahetami
sega, peaks näitama lähitulevik.

Reorganiseerumise (või likvideerumise) peaks läbima ka üliõpilaste 
ametiühing. Ilmselt oleks viimane juba toimunudki (nagu komsomoli
organisatsiooniga), kui ametiühing ei peaks tegelema mõningate ala
liste probleemide lahendamisega, mis tegelikult ef ole otseselt üldse 
ametiühingu rida. Siiski peaks keegi kaitsma ja esindama ka üliõpi
laste huve. Praegu optimaalne süsteem puudub, samas ei täida üli
õpilaste aü kaugeltki neid funktsioone, mida ta täita võiks. Ent nagu 
Öeldud, lõpptärmin läheneb. Ilmselt pole põhjust kahelda ka selles, 
et selle tähtaja piires ei tulda toime iseseisva, vabatahtliku ja sõltu
matu aü moodustamisega. Teoreetiliselt saaks ju mingisuguse rahva
hulga aulasse kokku meelitada, vastavad dokumendid kinnitamiseks 
ette sööta ja olekski asi formaalselt lahendatud, sisuliselt aga mitte 
karvavõrdki. Ja küsimus poleks üldse nö üliõpilaste lollitamises. Vas
tupidi — praegusel hetkel pole mõtet seda vähestki üliõpilastele «kan
dikul ette kanda». Rääkida võiks ainult aü kui vormi säilitamisest, 
jätta see «paremaid aegu» ootama. Üliõpilastele tegelikult halvemaid,.

Elukallidus tõuseb kiiremini, kui võiks arvata. Konkreetselt võib 
ennast hakata harjutama mõttega, et sügisest tõuseb ühiselamuhind. 
Esialgu veel mitte katastroofiliselt, sest pole pakkuda vastavaid tingi
musi, aga aasta paariga u 10 kuni 15 korda. Toiduainete kallinemine 
on välja hõigatud juba üsna ametlikult jne. Täiesti küsitav on aga 
see, kas stipendium edaspidi tõuseb või hakkab hoopis langema. Näi
teks kui järgmisest sügisest kehtestatakse õppemaks. . .  Kui asi nii
kaugele jõuab, taipavad ehk tudengidki, milleks neile ametiühingud, 
ent s i i s  v õ i b  j u b a  h i l j a  o l l a .  Seepärast on juba nüüd 
peramine aeg mitte ainult mõtteid veeretada, vaid tegutsema hakata. 
Ja tõepoolest ei tasu karta, et keegi hakkaks tudengitele midagi ette 
kirjutama, nõu andma või midagi tudengite eest ära tegema. Jällegi 
pigem vastupidi.

Loomulikult pole ametiühingud ainuke võimalik variant tudengite 
huvide esindamiseks ja kaitseks. Paraku ei ote hetkel ka ühtegi teist 
jõudu, kes suudaks neid funktsioone täita. Või siiski? Kindlasti paku
vad akadeemilised üliõpilasorganisatsioonid turvatunnet oma liikme
tele, aga kas suudavad nemadki seista kogu üliõpilaskonna eest? Kas 
«metsikud» üldse tahavad, et nende eest seisaksid organiseerunud? 
Need põhimõttelised seisukohad tasuks igal üliõpilasel endale selgeks 
teha, sest organiseerunutepoolset pakkumist on oodata üsna pea,

(Järg 4. lk.)

Kes on kus?
. lektor prof. Jüri Kärner viibib 

maini Tampere Ülikoolis. 
'̂Muiatakse alla koostööleping 
dhe TÜ lühendit kandva ülikooli 

Vdoel.

v mail, see on siis juba täna, 
ÜMPI immunoloogia osa- 

&na juhataja Raivo Liibo Tam- 
i .r° Ülikoolis . oma. doktoriväite- 
%ja,

^PPeprorektor prof. Heino Sii* 
liiv 0li Tartu linna delegatsiooni 

Kmena Uppsalas Lesti päevadel, 
-na  sõitsid ka õppejõudude 

r̂kpallinaiskond ja -meeskond. 
rf‘USk°nnas mängib ka halduspro- 
, * * > 1 1 0  Peedimaa. Meestelau- 

9 viis Lppsalasse Tartu Akadee- 
Ine Meeskoor.

Kas peahoone 
Punaseks?

^ahoone fassaad on lapitud 
ria$ekirjuks. Mis värvi ta siis 

tuleb?
, K.apitaalehitus- ja remondiosa- 

juhataja KERSTI LEPIK: 
Van Täna (see oli kolmapäc- 

' teeme värviproovi. Värvivalik 
n väga väike. Laos on meil ainult 
p ' värvi, sedasama punast ka. 
. irnese aktuse ajaks, mis on 20. 

tahame fassaadi korda
taada.»

ühiselamu 
kallimaks!?

Tudengid helistavad, tulevad 
toimetusse küsima. Toimetuse ini
mesed ise kuulsid Eesti Raadiost 
Urmas Loidi intervjuud ülikooli 
majandusosakonna juhataja Arno 
Mägiga. Viimane esitas rektoraadi 
koosolekul oma ettepanekud ühis
elamute kasutamise kohta.

Küllap on tudeng päri sellega, 
et ta tahaks elada natuke parema
tes tingimustes kui seni. Ka üür 
on praegu väga väike, vaid 5 ko
pikat ööpäevas. Edaspidi tahetakse 
üüri tõsta, esialgu 'vist 7 või 9 rub
lani kuus. Üldse tahetakse muuta 
elamine hotellipäraseks. sõlmida 
üliõpilasega leping jne. Rohkem in
fot toimetusel hankida ei õnnestu
nud. Igatahes I. juunil arutatakse 
ühiselamuküsimust ülikooli nõuko
gus, kus on ka üliõpilaste esinda
jad.

Filoloogia
teaduskonna

dekaaniks kandideerivad dotsendid 
Heino Liiv ja Jüri Valge. Valimi
sed on neljapäeval, 31. mail.

Ajakirjanikud 
tahavad seltsi,
oma akadeemilist seltsi. Ülikooli 
nõukogu saali oli teisipäeval tul
nud 15 asjast huvitatut.

Professor Juhan Peegel on mu
res ajakirjanduse aatelisuse pärast. 
«Võib-olla kõlab see mingil mää
ral vanamoodi ja pateetiliselt, aga 
asi on siiski nii, et praegusel sula 
ja vabaduse ajal on ajakirjandus
turg üle ujutatud ka niisuguste 
väljaannetega, mis minu arvates 
küll kultuuri alla ei käi, vaid tee
vad ainult raha. Ajakirjandus on 
aga rahvuskultuuri üks osa, oma
moodi- märkamatu kultuuritegur. 
Ükski rahvus ei ole saanud rahvu
seks ilma ajakirjanduseta. Läbi 
aegade on võideldud oma rahva 
identiteedi eest. Minu arvates on 
see ülesanne meie ajakirjanduse 
ees ka praegu.»

Eesti Akadeemiline Ajakirjandu
se Selts saaks omalt poolt kaasa 
aidata ajakirjanduskultuuri, -aja
loo, -kontseptsiooni, -seaduse jpm. 
arendamisel ning väljatöötamisel. 
Tegevusvälja võiks kuuluda aja
kirjanike memuaaride kirjutamine 
ja säilitamine, ka ajakirjandus- 
muuseumi loomine (Liina Valperi 
ettepanek), praktikute harimine 
teoreetikute poolt, üliõpilasette- 
kanded jne.

Seltsi võiksid kuuluda kõrghari
dusega ajakirjanikud • (mitte ainult 
žurnalistika erialalt), üliõpilased, 
õppejõud.

Esmalt on aga vaja välja töö
tada oma põhikiri. Sellega hakkab 
tegelema väike komisjtm. Järgmisel 
teisipäeval kl. 16 saab arvamu
si avaldada põhikirja projekti 
üle. Kui põhikiri olemas, jõutakse 
ka oma seltsi loomiseni.

. VARJE SOOTAK



UNIVERSITAS TÄRTUENSIS S

„ü h tk i tihu puitu ei oie 
me sel aastal neel

saanud 99

MIDA JA  M ILLAL ÜLIKOOLIS  EHITATAKSE? 

VASTAB HALDUSPROREKTOR 

VELLO PEEDIMAA

nab eelisarengu maaehitusele lin- ned Tiigi, tänava elamud ümber
naehituse arvel, tuleb siin ilmselt ehitada üliõpilaste jaoks. Aga sel-
suuri probleeme. Siiani oli ju Tar- lest on veel vara täpsemalt rääki-
iu Ehitustrustis silikaat defitsiit, da. Ühiselamute küsimust aruta
mis siis veel edasi. Nii et praegu takse ka ülikooli nõukogus 1. juu-
ei julge ehitaja veel lepingut sõi- nii. 
mida.

Materjaliprobleemiga tuleb tege
mist ka humanitaarteaduste hoone 
puhul. Marmorit siseviimistluseks 
ajame taga Itaaliast ja Hispaa
niast.

rit?
Kas meile ongi vaja marmo-

ф  Kas ehitusasjades eksisteerib 
veel mingi plaanimajandus, viis
aastakud või miskit muud sar
nast?

Ei enam. Paika oleme pannud 
ehituste järjekorra.

ф  Võtame siis niisuguse pinge
rea: mis varsti valmis saab?

Suvekuudel peaks valmima bo
taanikaaia osakond Soinastes. Selle 
aasta sisse jääb ka Kääriku vä
lisvõrkude rekonstrueerimine, mis 
oleneb Valga MEK-i suutlikkusest. 
Augustis ootame alajaama valmi
mist Lossi tänavas koos kõigi 
võrkude ümbertõstmisega (vesi, 
gaas, elekter, kanalisatsioon, soo
jus), et saaks alustada humani
taarteaduste hoone ehitamist. Ko
gu kapitaalehitust halvab mater
jalide ja seadmete puudus. Alajaam 
seisis talvel mitu kuud, sest ei ol
nud puitu. Samamoodi on raskusi 
botaanikaaiaga, sest praegu metall- 
torusid ja nurkrauda Eestisse enam 
ei tule, põhiliselt torudest see vii
mane osa seal ju koosnebki.

ф  Ja mida alustatakse?

Nii kui vana alajaam keemiahoo
ne taga suudetakse ümber lülita
da, tehakse algust humanitaartea
duste hoonega. Tahaks, et alusta
taks botaanikaaias ka kaktuste 
hoone ehitamist, leping on sõlmi
tud. See oleneb aga arheoloogiliste 
kaevamiste lõpetamisest ja eripro- 
fiiliga metalli saamisest. Kui seda 
Valgevenest saab ...

0  Lillemäel valendavad partei- 
maja «varemed», kuhu ülikoolile 
pidi tulema keeltemaja.

Praegune seis on niisugune, et 
meile anti maja ja tegime selle 
jaoks esimese ruumiprogrammi. 
Projekteerija vaatas selle omalt 
poolt üle. Konflikte oli, sest meie 
tahtsime sinna mahutada loomuli
kult rohkem ruume, kui maja ma
hutab. Projekteerija saatis paberid 
meile teatud muudatustega uuesti 
ülevaatamiseks, teaduskond tutvus 
ka sellega. Aga kuna dekaani filoloo
giateaduskonnas tegelikult ei ole, 
siis projekt lihtsalt seisis paar nä
dalat, ei olnud kellegi asi. See on 
hea näide selle kohta, kuidas ei 
mõisteta, et maja pannakse tegeli
kult paika juba projekteerimisel. 
Arstid tegelevad näiteks projekti
ga pidevalt. Filoloogid arvavad, et 
eks me pärast vaata.

See kõik tähendab, el kogu 
tsükkel venib. Projekteerimine on 
ainult üks osa ehitamisest. Leping 
projekteerimiseks on sõlmitud ja 
projekteerija teeb praegu tööpro
jekti. Ehitajaga aga lepingut ei 
ole. Ehitaja tahab siiski enne nä
ha, millistes konstruktsioonides 
tulevad muudatused, kuidas varus
tatakse silikaadiga. Arvestades üht 
viimast valitsuse määrust, mis an-

Marmoril on omad eelised. Selle 
nn. ekspluatatsioonis hoidmine tu
leb teistest meie materjalidest oda
vam. Ta on vastupidav, pestav. 
Graniidiga on sama lugu. Need on 
ühekordsed kulutused. Aga odava
maks tegemisega saame ainult väi
kese, näilise võidu.

ф  Kehakultuuriteaduskonna ma
ja Ujula 4 kõrval ehitatakse...

raskejÖHstiku ja veespordikomplek- 
si olmehoonet. 4. juunil paneme 
nurgakivi, siis võiks sellest lähe
malt kirjutada.

9  Arstiteaduskonna prekliinilis- 
te kateedrite õppehoone ehitamise
ga Maarjamõisasse on kuulda ol
nud looduskaitsjate vastuhääli.

Selle maja ehitamise käik näitab 
jälle hästi bürokraatia võidutse- 
mist ja asjade koordineerimatusl. 
Tehnilis-majanduslik arvestus oli 
aasta alguseks valmis, linna ehi- 
tusnõukogu hinnang oli positiiv
ne. Arhitektuurimälestiste inspekt
sioonilt eritingimusi ei olnud, loo
duskaitse tingimused olid pro
jektis täidetud. Ehitusnõukogus tuli 
aga nende poolt nõue säilita
da nii mõisahooned kui ka park. 
Esimese hooga leiti seal, et säili
tada ei ole otstarbekas, vaja ainult 
fikseerida, s. t. nende seisund jääd
vustada. Meile arusaamatult seati 
edaspidi siiski tingimuseks nii mõi
sahoone kui ka pargi säilitamine, 
kuigi ehitusnõukogus oli otsusta
tud ainult fikseerimine.

Siis hakkas tants peale. Keegi ei 
osanud meile selgitada, kas võib 
edasi projekteerida või mitte. Ühelt 
poolt oli olemas linna ehitusnõu- 
kogu positiivne otsus, teiselt poolt 
aga lahkhelid arhitektuuri ja 
looduse kaitsjate poolt. Ka lin
napea ei julgenud probleemi la
hendada. Linnavolikogu moodus
tas komisjoni, kelle otsuse voliko
gu kinnitas eelmisel neljapäeval. 
Käiku läheb seega ikkagi esimene 
ehitusvariant. Arhitekt oli vahepeal 
teinud ka teise variandi. Arstitea
duskonna nõukogule ci olnud nii
sugune hoonete ja ruumide paigu
tus vastuvõetav, pealegi ei olnud 
seal lahendust vanadele hoonetele. 
Mis neist saab ja kes need korda 
teeks? Arhitektuurimälestiste esin
dajad jäid siiski oma eriarva
muse juurde, kuid edasisi projek
teerimistöid ei tohiks see takista
da. Niisuguse situatsiooni tõttu 
oleme kaotanud viis kuud ja 1991. 
aastal veel ehitama hakata ei saa.

ф  Eesti Raadiost oli kuulda, et 
meie rektoraadis arutati üht ühis
elamute uut moodi kasutamist: üli
õpilasega sõlmitakse leping jne. 
Kas uusi ühiselamuid veel üldse 
hakatakse ehitama?

Kui ühikakoht hakkab konkuree
rima teiste korteritega, siis peab 
selgeks saama, kui palju kohti meil 
vaja läheb. Paari aasta pärast 
peaks selge olema. Praegu mingit 
ühiselamu ehitamist kavas ci ole, 
sest ei пае mingit võimalust selle 
ehitamiseks ja finantseerimiseks. 
Oleme mõelnud ka sellele, et mõ-

ф  RAHA? Ülikooli selle aasta 
eelarve on veel kinnitamata. Kas 
ehitamiseks ja remontimiseks raha 
jätkub?

Kõige tõsisem ongi praegu raha 
probleem, just selle aasta finant
seerimine. Jah, ülikooli nõukogu 
eelarvet ei kinnitanud. Praeguseni 
ci olq mingit informatsiooni täien
dava summa kohta. Aprillikuuga 
oleme vist juba pool oma kapitaal 
remondi summadest ära kulutanud, 
põhiline remont on veel ees. Kui 
das maksta kinni tellitud seadmed? 
Kuidas maksta kõik kallinenud 
majanduskulud: transport, side, 
ajalehekuulutused .. j Näiteks õp
pejõu kohtade konkursikuulutus on 
üle kahe korra kallimaks läinud. 
Kui eelmisel aastal olid majandus
kulud eelarves 1,6 miljonit rubla, 
siis se! aastal oleks võinud neid 
saada ainult 1,2 miljoni rubla ula
tuses. Kõik kailinemised on toimu
nud aga selle aasta alguses ja 
neid tuleb veel. IJsun, et majan- 
duskulusid tuleb meil sel aastal üle
2 miljoni rubla. Kui meie igapäeva
seks olemasoluks ei leita summa
sid juurde, ei suuda ülikool selli
sena edasi funktsioneerida. Siis tu
leb midagi ära anda või müüa või 
mõni tegevus lõpetada. Ma ei räägi 
siin uue aparatuuri ostmisest või 
kapitaalehitusest, vaid ainult meie 
jooksvatest kuludest.

Igasugune nääklemine ülikooli- 
asjade ümber ei too meile kuskilt 
raha juurde. Kui lähed küsima, siis 
tuntakse vaid kaasa ja küsitakse, 
miks peahoonet ei värvita. Seda ei 
küsi keegi, miks kapitaalremondi 
rahad juba aasta keskpaigaks läbi 
saavad.

ф  Nüüd on peahoone sammas
telt vana värv maha kraabitud, 
töömehed peal. . .

Vasakpoolsed sambaalused on 
väga niisked, need pinnad peaksid 
veel kuu aega seisma ja kuivama, 
enne kui värvima hakata. Vaevalt 
fassaad väga ilusana püsima jääb, 
niiskus on kõvasti läbi tunginud,

ф  Jõudsimegi remontide juurde. 
Kus on sel aastal ees suuremad re
mondid?

Suur remont tuleb sõjalise ka
teedri majja, mis ehitatakse üm
ber molekulaar- ja rakubioloogia 
instituudi jaoks, samuti Näituse 20 
(end. Rostovtsevi eraülikool). See 
maja saab kunstihariduse päralt.

Seminarka, Laiast tänavast saa
davad EPA hooned, füüsikahoone, 
Tiigi 78, Pälsoni 23, Kääriku, keel
temaja katused. Ega vist pärast 
sõda ka ei tehtud nii palju tsink
plekist katuseid kui sel aastal. Kui 
need ära värvitakse, on 30—40 
aastat hooletu.

Kaunase pst. 44 fassaad ja ka
tus on tehtud. Suurem töö seisab 
ees raamatukogu akende vaheta
misel.

Ф  Teadusraamatukogu sai ju 
valmis alles 1981. aastal?

Osa puitraame on nii mädad, 
et ei saa aknaid lahti teha, klaasid 
kukuvad välja. Uued aknad ostsi
me Ida-Saksamaalt möödunud aas
tal, need on samasugused kollased 
nagu Poliitharidusmajal ja Rah
vusraamatukogul.

(Järg 4, lk.)

M itm esugust!
«Ülikooli tuleviku» 

peakomisjonis 23. mail

Ülikooli seaduse projekti sel kor
ral ei arutatud. Seda tehakse järg
misel kolmapäeval.

ф  Mati Salundi pakkus välja 
1990/91. õppeaasta struktuuri pro
jekti. Mida sellest arvatakse?

Õppeaasta algus koos aktusega 
esmaspäeval, 3. septembril.

Sügissemester 3. septembrist 21. 
detsembrini (reede).

Jõuluvaheaeg 22. detsembrist 6. 
jaanuarini (pühap.).

Sess 7.—26, jaanuarini. Ja siis 
veel nädal vaheaega ning kevadse
mester algaks 4. veebruaril. Sess 
9. juunist 5. juulini.

#  Tänavu antakse ülikooli lõ
petajatele veel nn. Liidu diplomid, 
uusi pole ju kusagilt võtta. ’ Oige 
pea on kavas välja kuulutada kon
kurss EV Tartu Ülikooli diplomi 
kujundamiseks.

£  Sügissemestriks kavandatakse 
ülikooli majandamiskonverentsi
(analoog on olemas novembris toi
munud «Ülikooli tuleviku» konve
rentsiga). Alakomisjonidel tuleks 
tegutsema hakata aga veel sel 
poolaastal. Dots. Arno Susi arvas, 
et enne peaks olema tehtud üli
kooli majandusfunktsioonide ana
lüüs. Üldiselt oleme ju enesele 
teadvustanud, et olukord on raske, 
aga kaugemale ei ole me sellest

jõudnud. Majandusjuhid pi'aVi' 
tegutsema aina halvenevas situ! 
sioonis. Analüüsi peaks tell>r 
ametlikult ülikooli juhtkond, P1; 
legi ei tule vist enam kõne ä 
la selle tegemine ühiskondid 
korras,

Järgmiseks korraks võiks av 
iga koosolekule tulija omalt P°fj 
paberile panna kõik ülikooli №. 
sioonid, struktuuri ja nende rän
damise tasandid. Igaühe nägc?:; 
sest võiks palju kasulikku v3i 
kooruda.

#  Teadusprorektor prof. ^  
Kallikorm osales Teaduste Aka^ 
mia üldkogu laiendatud koos°' 
kui, kus arutati ka mitmeid k°.fJ 
kooli ja teadust puudutavaid W 
musi. Teaduskraadide ja kut* 
projekti viimased ettepanekud 
vad laekuma 5. juuliks, et *'j 
igakülgselt vaetud projekt W  
susele edasi anda. Järgmisel ^ 
mapäeval vaadatakse tulevik^.
misjonis projekt veel kord üle. Pt

hiettepanekud esitatakse 1.
TÜ nõukogule.

KOLMAPÄEVAL, 30, MAIL 

KL. 8.30 NÕUKOGU S A A L I*

#  ÜLIKOOLI SEADUS.

.йЦ
ф  TEADUSKRAADID.

Kom m entaar
„E e s ti Vabariigi teadus

kraadide põhim äärusele”
Nn. Teaduste Akadeemia projekti 

arutelu toimus 10. mail «Ülikooli 
tulevik» peakomisjonis.

Julgeksin avaldada oma isikli
ku arvamuse:

—- esitatud projekt on vastuvõe
tav ja sobilik üleminekuperioodiks. 
Eks edaspidine elu ja olukorra sta
biliseerumine teeb vajalikud kor
rektiivid;

— olen nõus, et teaduskraade 
hakkavad omistama erialanõuko- 
gud, kuid just siin peitub minu 
arusaamise järgi see iva, kas mää
rus hakkab tööle efektiivselt või 
üritab säilitada praeguse kohmaka 
süsteemi.

Peaküsimust näen e r i a l a s ,  
s. t. kuidas me edaspidi eriala 
mõistame. Kui me seadustame 
praegu ligi 500 kehtivat eriala ja 
loome selle alusel meile mõned 
jõukohased spetsialiseeritud nõu
kogud, jookseme ummikusse. Kui 
me võtame aluseks teadusharud, 
näit. meditsiin, bioloogia, ajalugu 
jne., loome vastavad 15—20-liik- 
melised püsinõukogud, lisades nei
le iga kaitsmise puhul 2 3 spet
sialisti kitsamalt (kaitstavalt) 
alalt, nait. meditsiininõukogu põ
hikoosseisule neuroloogi jne., ning 
teeme peamise panuse kvalifitsee
ritud oponentidele väljastpoolt, 
usun töö efektiivsusesse.

Esitatud projekt võimaldab 1,1 
lemat tõlgendust:

' olen nõus arutelul räägib1̂! 
et määrus peaks olema kõrgk0̂  
kesksem. Ka see on sama proJjvt 
alusel realiseeritav. Kõrgko0̂  
juures loodavaid nõukogusid Pe‘.. 
sid loomulikult täiendama TA ' 
TA instituutide teadlased. Vall ’ 
pool kõrgkooli tuleks luua nõ ,̂; 
gud vaid erialadel, mis kõrgk0̂  
des on nõrgalt esindatud ja m1 
instituutide prioriteet ilmne;

tu
— olen kategooriliselt selle 'i, 
, et Tallinnas loodaks Eesti

dusnõukogu või mingi muu õt£ j  
mis püüab kujuneda omarfl0 s 
VAK-iks vabariigis, hakates ot^ 
tarna, millised nõukogud kuhu ffl 
dustada ja kellele peavad kõik °л 
tegevusest aru andrna (р..5 ja 1

— ei pea õigeks, et rektoril.vp 
direktoril on õigus ainuisikul1?' 
otsustada kaitsmisnõukogu tc* 
vuse lõpetamise üle (p. 18).

Arvan, et meie peakomi5̂  
peaks kiiresti Tallinnas töötey 
komisjonile andma ülikooli se1 j 
koha ja ettepanekud, vastasel j'id 
võib juhtuda nii, et hakkame 
meile vastuvõetamatu määruse 3 
sel..

VEERA ANT, ..
ülikooli teadussekretä1
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Üli
õpilasele-  

vabadus!
«UT-ss> torkas mulle silma ras

vane väide: «Valik 011 vabaduse 
märk.» Lähemal uurimisel kinnitas 
s°e minu jaoks täiesti aloogiline 
mõte, et ülikooli lähituleviku ku
jundamisel on häirivaid tendentse.

Kõigepealt müts rnaha poliitöko
noomia kateedri noorte õppejõudu
de ees, kes teevad kaua oodatud ja 
tänuväärset tööd Samuelsoni «Eco- 
!1omics’iga». Nad pakuvad selle 
Lääne majanduse aabitsa kohta 
loenguid kõigile soovijaile. Koik 
°n tore, kuid .. .

Sügisest tahetakse economics-i 
üldkursust viia ülikoolis juba laie
malt sisse, kohustuslikuna elik liht
salt praeguse poliitökonoomia ase
mele. Teise võimalusena pakutakse 
niisugust varianti, kus teaduskon
nad ise valivad, kumba kahest kuu
lata tahetakse (ma ei kahtle eriti, 
kuminale poole vaekauss siis kal
dub). Hiljem oleksid ka valikkur
sused kitsamatel teemadel kes 
mida soovib.

Arvan, et küsimus on täiesti 
v.üäralt asetatud. Jutt käib praegu 
sisuliselt ühe ideoloogia asenda
misest teisega, kusjuures kohus
tuslikus korras. Põhjendusi on 
Püütud tuua mitu, kuid kõik nad 
lähevad põhiteemast mööda.

Kuldas peaks minu meelest ole
ma?

Esimene ja  kõige tähtsam on 
see. et iga üliõpilane peab saama 
valida personaalselt ja eraldi. Ei
f(?ktoraat, teaduskond, õppegrupp 
‘̂£a keegi muu tohi valida üksik
isiku jaoks. See pole ju miski 
nudis. Ülikool peab ju jõudma nii
kuinii sinnamaani, kus üliõpilane 
valib endale ise distsipliinid. Minu 
teada maailmas kõrgharidus selle 
Peal seisabki.

Teiseks. Ideaalne valik oleks põ
himõttel — nii palju kui soovid 
<jõuad) kõigest. Meile pakutakse 
aRa antud juhul põhimõttel — üks 
kahest, sisuliselt koguni üks ühest 
(arvestades, kes kelle eest valib. 
Miks mitte nii palju kui soovid ka
hest (või enamast)? Arvan, et Ees- 
li vajab niisuguseid spetsialiste, 
kes tunnevad nii Ida kui Lääne 
'deolaogiat ja põhimõtteid. Seetõt- 
|u ja mitte ainult seetõttu pean 
]nbamatuks lihtsalt asendamist ja 
k°hustamist. Laske meie tulevikul 
VPPida kõike, mida nad tahavad ja 
jõuavad.

Kuid on ka veel kolmas aspekt.
Valikuvõimalus «jõukohaselt pal
just» peab olema garanteeritud. 
Eeskätt tunniplaaniga. Perspektii
vis peaks olema seegi, et ühe dist
sipliini puhul oleks võimalik vali
da õppejõudu. Osaliselt saab seda 
teha praegugi — ma ei pea meie 
^aadrit mannetuks ega väheseks.

Niisiis, garanteeritud personaal- 

valikuvõimalus — ainult see 
võlks olla v a b a d u s e  m ä r k .

Jõudu õppejõududele ülikooli
taastamisel!

ERKKI TAAR,
majandusküb. 1 k.

Jälle
käsitöö
n a itu s

Ülikooli kodunduskabineti näi- 
'nst võib vaadata 28. maist 1. juu
dini kl. 12—18 Tiigi 1. 78 kodun 
duskabineti ruumis 208. Muuhul
gas saab ka teavet laimedega vär 
vimisest.

U niversitas Helsingiensis 350
Helsingi Ülikool tähistab oma juubelit 

Soome teaduse aastana

KUNINGLIK. KEISERLIK 

JA VABARIIGI 

ÜLIKOOL

26. märtsil 1640. aastal kirjuta
sid Rootsi ja Soome regentvalit- 
suse liikmed Tema Majesteedi, 
13-aastase kuninganna Kristiina 
nimel alla dokumendile, millega 
pandi alus Abo (Turu) Akadee
miale.

«Oleme pidanud vajalikuks asu
tada meie Turu linna akadeemia 
ehk ülikool, milles õpetatagu ja 
harjutatagu kõiki lubatud õppe
aineid, Püha Piiblit, seadust ja 
õigust, arsti- ja teisi teadusi. Selle 
avaliku kirjaga osutame mainitud 
akadeemia, kus promoveeritagu 
doktoreid, magistreid, bakalaureu- 
si, nagu teisteski hästikorraldatud 
akadeemiates on suurepäraseks ta
vaks saanud.

Sellega ühtlasi lubame armuli
kult meie Turu ülikoolil, nii pro
fessoritel kui üliõpilastel, nii õpe
tajatel kui kuulajatel nautida sa
mu privileege, vabadusi ja eeliseid, 
mis on meie Uppsala ülikoolil.»

Kuninglikus asutamiskirjas rõ
hutati ülikooli ülesandeid ühiskon
na vairnuelu kujundajana, riigi
juhtimiseks võimeliste inimeste 
kasvatajana.

Asutamise ajal oli Kuninglikus 
Turu Akadeemias neli teaduskon
da: usu-, õigus-, arsti- ja filosoo
fiateaduskond. Üliõpilasi oli 250, 
professoreid II.

Kuningliku Turu Akadeemiana 
tegutses ülikool 1808. aastani. Pä
rast 1808.— 1809. aastal peetud sõ
da ühendati Soome Venemaaga 
autonoomse suurvürstiriigi staa
tuses. Muutusid ka ülikooli seisund 
ja ülesanded. 1812. aastal sai pea
linnaks Helsinki. Sinna viidi üli
kool üle 1828. aastal, pärast Turu 
suurtulekahju. Nüüd hakkas ülikool 
kandma nime Keiserlik Aleksandri 
Ülikool Soomes.

Ülikoolist sai autonoomia aja
järgul Soome vaimse ja suurel 
määral ka poliitilise elu keskus. 
Siin said hariduse uue haldussüs
teemi ametnikud, kirikuõpetajad, 
arstid, koolmeistrid jt. 1850. aas
tal nimetati ametisse esimene soo
me keele professor. 1872. aastal 
immatrikuleerib esimene naisüli
õpilane. 1901. aastal said soome 
naised täieliku õiguse ülikoolis õp
pimiseks. Rajati uusi kateedreid, 
laboreid ja kliinikuid, raamatuko
gu, tähetorn. Professorite arv küm- 
nekordistus, lisandus teisigi õppe
jõude, ülikool sai majanduslikke 
soodustusi.

Iseseisvunud Soome Vabariigis 
ei olnud Helsingi Ülikool enam 
selline keskne rahvuslik sümbol

nagu varem. 1919. aastal- sai üli
kool endale uue, varasemast hoo
pis tagasihoidlikuma nime — Hel
singi Ülikool. Nimemuutus tähis
tas ka seda, et Helsingi Ülikool 
polnud enam Soome ainus ülikool.

TÄNANE HELSINGI ÜLIKOOL 
on Soome kõrgkoolide seas suurim.
Siin õpib veerand kõigist Soome 
üliõpilastest — 28 000. Üliõpilas
test 58% on naised, välismaala
si on u. 2%. õppejõude on 1780, 
neist 445 professorit. Helsingi Üli
kool on kakskeelne: 6% üliõpilas
test on rootsikeelsed, rootsikeelseid 
professuure on 27. Ülikoolis oti 
kuus teaduskonda.

1989. aastal sai ülikool riigi eel 
arvest 849 miljonit marka, millest 
58% läks palkadeks. Lisaks selle
le on ülikoolil ka oma fond, mida 
kasutatakse õppe- ja teadustööga 
seotud täiendavateks kulutusteks.

Parimateski peredes juhtub pa
handusi, elatakse aga edasi, peod
ki ei jää pidamata. Veebruaris pro
testisid Helsingi Ülikooli tudengid 
«professorite diktatuuri» vasJu. 
nõudes kaasarääkimise õigust üli
kooli päeva- ja tulevikuküsimustes. 
Konflikti osapooled on avaldanud 
valmisolekut jõuda mõlemaid ra
huldava lahenduseni. Ülikooli 
350. juubeli rattale, mis tänaseks 
juba täie hooga veereb, see lugu 
pidurit peale ei pannud.

Human Reproduction — toimub 
26. juunist I. juulini Helsingis Fin- 
landia-talos, peateemaks maailma 
rahvastiku kasv ja sellega seotud 
probleemid. Osavõtjaid oodatakse 
välismaalt üle 1800, Soomest 200.

Teine suur rahvusvaheline foo
rum — silmauuringutele pühenda
tud kongress — koguneb Finlan- 
dia-talosse 29. juulist 4. augustini,

1 tuues kohale 900 teadlast välis
maalt ja 200 Soomest.

Lisaks rahvusvahelistele kohtu
mistele korraldab Helsingi Ülikool 
43 teadusseminari, -sümpoosioni 
ja -konverentsi Soome teadlaste 
osavõtul. Pidulikke ja töiseid tea- 
dusüritusi korraldavad ka kõik tei
sed Soome ülikoolid.

Juubeliaasta üheks ülesandeks 
peetakse ülikooli tutvustamist laie
male üldsusele. Selleks korralda
vad kõik teaduskonnad lahtiste us
te päevi, tutvustatakse kateedrite 
ja teiste allasutuste tööd. Üldsu
sele peetakse kolm avalike loengu
te sarja üldnimetusega Studia Ge- 
neralia. Esinevad tuntud ühiskon
nategelased ja Õpetlased, näiteks 
peaminister Harri Holkeri, Uppsa
la Ülikooli rektor prof. Stig Ström- 
holm jt.

Ülikooli ja Soome teaduse aren
gut ning saavutusi tutvustab 34 
erinevat näitust. Suurim neist on 
ülikooli ajalugu ja teaduslikke ko
gusid esitlev näitus, mis on ava
tud augustist oktoobrikuuni.

Akadeemilist pidulikkust lisavad 
ülikooli juubelile kõigi teaduskon
dade promotsioonid. Üle 80 au
doktori hulgas on teadusmaailma 
tippe ja teenekaid teaduse edenda
jaid. Helsingi Ülikoolis doktoriks 
väidelnuid promoveeritakse mitu
sada.

Juubeliaasta tippsündmuseks ku
juneb Rahvusvahelise Ülikoolide 
Assotsiatsiooni (IAU) IX üldkogu.

IAU asutati UNESCO egiidi all 
1950. aastal, sinna kuulub u. 1000 
ülikooli 120 riigist, nende hulgas 
kõik Soome ülikoolid. IAU peab 
iga viie aasta, jarel nädal aega 
kestva kongressi, kus määratletak
se järgmise viie aasta tegevussuu
nad. Tänavu on päevakorras:

— ülikooli missioon kultuuri ja 
hariduse arengus,

— ülikooli osa teaduse ja tehno
loogia arengus,

— ülikooli roll ühiskonna ma
janduslikus arengus ja keskkonna
kaitses.
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Ülikooli juubelikomisjoni teabe
talituse juht, «ülemheerold» filo
soofiadoktor Päivi Setälä: «Juu- 
beliüritustel osaleb loomulikult ko
gu ülikool, seega ka üliõpilased. 
Lahtiste uste päevad, näitused, pi
dude korraldamine — kõigest sel
lest võtavad üliõpilased innukalt 
osa.»

Helsingi Ülikooli 350. juubelit 
tähistatakse ulatuslikult kui SOO
ME TEADUSE aastat. Juubeli
aasta raames korraldab ülikool 50 
rahvusvahelist teaduskonverentsi, 
sürnpoosiumi, seminari jm. Suurim 
neist — VH World Congress on

Ч.ОМ1 YWi A M >  Д 0 0

Kõigi nende valdkondade puhul 
on olulisel kohal maailma ülikoo
lide vahelise koostöö probleemid. 
5.— 11. augustini toimuvale üldko
gule oodatakse mitutsada rektorit 
ja ülikoolide esindajat kogu maa
ilmast. Tulla on lubanud ka 
UNESCO peadirektor dr. Federico 
Mayori. Tema sõnade järgi on 
IAU UNESCO jaoks kanal aka
deemilisse maailma. Üldkogu ajal, 
9. augustil, toimub ka ülikooli juu
beli kõige tähtsam rahvusvaheline 
pidustus.

UNIV HELS. 
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lit võib leida kõikjal: plakatitel, 
ülikooli trükistel, juubelisuveniiri- 
dcl, isegi salvrätikutel ülikooli koh- 
vikuis. Sümbol kujutab klassikali
selt teaduslikult aluspõhjalt tõus
vaid uute teadmiste otsimise ja ha
riduse leeke.

Juubelitrükiseid on juba ilmunud 
ja ilmub arvukalt. Neist olulisim 
on 3-osaline Helsingi Ülikooli aja
lugu, millest kaks osa on juba iN 
rnunud. Ülikooli kirjastus on üli
koolile kinkinud raamatu «Rakkau- 
desta yliopisloon» («Armastusest 
ülikooli vastu»), milles oma suhe
test Helsingi Ülikooliga jutusta
vad 31 ülikooliga seotud inimest. 
90-leheküljeline juubeliürituste ■ ka
lender on kingitus kirjastuselt 
Werner Söderström Oy. Sellest 
saab ammendavat teavet kõigi 334 
üritbse kohta, mis. juubeliaastal 
aset leiavad. Ülikooli oma kirjas
tuse vahendusel on välja antud 
veel hulgaliselt ülikooli tutvusta
vaid brošüüre ja voldikuid, samuti 
postkaartide komplekt. TÜ Tea
dusraamatukogus saab alates es
maspäevast, 28. maist vaadata Heb 
singi Ülikooli juubelitrükiseid ja 
-sümboolikal tutvustavat väljapa
nekut.

Filatelistid saavad Helsingi Üli
kooli juubeliga seoses rikkamaks 
kahe uue postmargi võrra: 2-mar- 
gasel postmargi! on kujutatud ku
ninganna Kristiina hobusel, teisel 
margil, mis maksab 3.20 mk, on 
ülikooli peahoone kujutis.

Päivi Setälä: «Palju on kuulda 
juttu sellest, kui kalliks läheb üli
koolile juubeli tähistamine. Rõhu
taksin, et eeskätt lennutatakse juu
beli puhul vaimuväärtusi. Muidu
gi läheb ka raha, kuid samas tu
leb osutada juubelifondi jõudsale 
kasvamisele, ülikoolis tehtava tea
dustöö edendamiseks asutati juba 
1986. aastal juubelifond. Kolme 
aasta jooksul on fondi toetanud 
üle 160 firma, ettevõtte ja organi
satsiooni. Praeguseks on fondis 
ligi 25 miljonit marka.»

Fondi toetab ka riik juubelimün- 
di — «Juhlakillinki» — müügist 
laekuva rahaga. Münt on hõbedast, 
vääringuga 100 marka. Ühel küljel 
on kujutatud 19. sajandil piduliku 
üliõpilasvormi juurde kuulunud 
lüüra, teisel küljel on öökulli ku
jutis ja kiri: Finland. Suomi. Münt 
tuleb käibele käesoleva aasta sü
gisel ja muutub kiiresti haruldu
seks seda vermitakse vaid 
150 000.

Esimesed toetused juubelifondist 

jagatakse juba sügisel. Need an

takse lootustandvatele noorleadlas- 

tele.

Prof. Matti Kllnge: «Helsingi 

Ülikool rõhutab oma 350-aastase 

olemasolu tähistamisega Soome 

haridustraditsioonide pikka iga 

ja euroopalikku iseloomu. Samas 

rõhutab ülikool sellega oma indi

viduaalsust ja omapära.»

Juubelisümbolt on kavandanud 
graafik Pekka Loiri. Seda sümbo- jv- EPP LAUK
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Tähelepanu!
SAF!

TÜ aü-komitee ja sotsiaalse arengu fondi (SAFi) toimkonna ühi
se! koosolekul 21. mail otsustati SAFi kasutamine 1990. aastal järg
miselt:

1. Lastetoetusteks kokku 43,0 
sh. kolmanda või enama lapse sünni korral (ä 1000 rbl)' 34,0 
nelja- ja enamalapselistele peredele (ä 500 rbl.) 6,0 
lastesõimekohtade kompenseerimiseks ' 3,0

2. Pensionilisa mittetöötavatele pensionäridele (kelle pension 
on alla 100 rbl. ja kes ori ülikoolis töötanud 20 aastat — 
arvestusega, et pension ja toetus kokku ei ületa 100 rbl. 
kuus) 11,0

3. Lapsinvalitde ja mittetöötavaid invaliide hooldavate ülikooli 
töötajate toetamiseks 7,0

4. Toetus TÜs invaliidistunud töövõimetule endisele tõotajale 1,0

5. Protsendita pangalaenud (individuaalelamu ehitamiseks, 
kapitaalremondiks või ostmiseks) ning noore pere laenud 
(elamistingimuste parandamiseks või majapidamise sisse
seadmiseks kuni 30-aastastele, esmakordselt abielus ja 
vähemalt 1-lapselistele peredele) 83,9

Kokku kulutused 145,9

Kommentaariks ja vastuseks aü-komiteele Ja SAFi toimkonnale lae- 
kanod ettepanekutele:

1. Lastesõimekohtade (esialgselt sõnastatud «clasteaiakohtade») kom- 
pensatsioon on vajalik selleks, et TÜ töötajail oleks võimalik oma 
lapsi ka lastesõime panna. Ülikoolil pma lastesõime ei ole ja see
parast sõlmiti 1990. aastal leping ülikooli 6 tõotaja lapse paigu
tamiseks 10. Lastepäevakodusse (ühe sõimekoha hind 500 rbl.).

2. Kooperatiivkorterite ehitajatele (omanikele) otsustati ühekord$et 
toetust seoses SAFi summade vähenemisega mitte võimaldada. 
Soovitati selleks võimaluse korral võtta noore pere laenu,

3. SAFi kasutamise senised tingimused ning juhend vaadatakse läbi 
ja täpsustatakse SAFi toimkonna (L. Allikmets, R. Kinkar, A. Kull, 
K. Meiesaar, Ed. Tamm) poolt I. juuniks ning saadetakse kõiki-

■ deie aü-büroodele.

‘4. Pensionilisadeks SAFis ettenähtud summade vormistamisega voli
tati tegelema H. Kaburit, ülejäänud SAFi maksete korraldamisega 
tegeleb SAFi toimkond K. Meiesaare vahendusel.

SAFi toimkond, 
ametiühingukomitee

Mis saab...
(Algus 1. lk.)

Nagu juba öeldud, mitmel kogu tudengkonda hõlmaval organisat
sioonil ei ole mõtet. Кш seni suudavad organiseerimatud valida endale 
esindajad ja neil õnnestub kokkuleppele jõuda kaasvõitlejatega seltsi
dest ning korporatsioonidest, siis on täiesti reaalne EDUSTUSE moo
dustamine ja kaoks vajadus üliõpilaste ametiühingu järele. Selle funkt
sioone täidaks siis Edustuse majanduskomisjon niivõrd, kuivõrd seda 
peavad vajalikuks tudengid ise.

Kes aga soovib ilmtingimata kuuluda ametiühingusse, neil jääb sel
leks võimalus- Praeguse põhikirja järgi võivad üliõpilased kuuluda TÜ 
töötajate ametiühingusse ning vastavalt erialale ka mõnda teise aü- 
«rganisatsiooni. Ja alati jääb võimalus moodustada ka TÜ tudengite 
iseseisev sõltumatu ja vabatahtlik ametiühing. Kui kellelgi on selleks 
soovi, süs paluni

ÜLO VELDRE

KUI SAAKS 
IAÕNE AS1A 

VEtL 31Ш - 
DE fciPUTAPA
ъ\\ъ
Poisi LE ÖU 
KOOL\6T .

KüLfcETt ^

« Ohtki fihu puitu... »

(Algus 2, lk.)

Raamatukogu katuse paranda
miseks on leping sõlmitud. See 
katus ei tule aga niisama hea, 
nagu seal osaliselt juba on tehtud. 
Enam ei saa me Mahhatškalast 
roguskit. Ongi nagu katuste prog
ramm, aga kõik oleneb materjali 
saamisest.

Praegu on juba maikuu, aga me 
ei ole veel ühtegi tihu puitu saa
nud, meile ei ole antud ühtegi si- 
likaatkivi ega Narva plokki. Tsin
gitud toru on täpselt ühe sauna 
jagu. Sellist materjalipuudust ei, 
ole olnud ühelgi aastal, elame 
praktiliselt vanadest varudest. Ka
pitaalremondi maht laheb sel aas

tal kindlasti üle 2 miljoni rubla, 
kui saadakse raha ja kui materjali 
natukenegi tilgub.

Kui hoone remonditud saab, on 
seda vaja ka korras hoida. Selle 
koosseisu palgad on seni olnud 
väga madalad võrreldes teistega, 
aga ka viimane palgatõus oli 
ainult väline kisa, meid see prak
tiliselt ei aidanud. Juba pikemat 
aega ei ole näiteks peahoones 
jooksva remondi töõüst. Kas kor
ralik töömees tuleb praegu siia 
120-rublase palga peale?

Kui selleks aastaks on kapitaal- 
ehitus põhiliselt siiski rahaga kae
tud, siis järgmiste aastate ehitused, 
kus on ette nähtud suured objek
tid (arstiteaduskonna hoone, huma

nitaarteaduste hoone, Lillemags' 
jt.), määrab ära see, kui palju suu
dab iseseisev Eesti anda hariduse
le. raha.

ф  Ja veel. Kas humanitaartea
duste uue hoone sein ehitatakse 
marksi maja külge nii, et mets
viinapuud enam ei näe? Kas teda 
päästa saab?

Ehituse I järk veel vastu seina 
ei lähe, II järk aga küll. Loodus
kaitsjad hindasid juba enne selle 
nurga tiihjakstegemist kõik väär
tuslikud taimed ära ja need kae
vati välja. Ilus on ta küll, aga sel
lisel kujul teda enam botaanikute 
arvates kuhugi panna ei saa.

Võimalusest õppida 
USA kõrgkoolides

Kuu aega tagasi külastas üli
kooli raamatukogu Soros'i Fondi 
esindaja Nõukogude Liidus Antho- 
ny Richter, kes pakkus välja või
me luse ja konkreetse abi ühe to
reda idee teostamiseks. Tänu sel
lele heategevale fondile avatakse 
lähemal ajal ülikooli raamatukogus 
Overseas Educational Advising 
Center (OEAC) — keskus, mis an
nab informatsiooni ja aitab kõiki, 
kellel soov õppida või end täien
da Ameerika Ühendriikide kõrge
mates õppeasutustes.

7.—11, maini viibisid Budapes
tis ülikooli raamatukogu töötajad 
Urmas Aunin ja allakirjutanu, et 
saada vastav ettevalmistus OEAC-s 
töötamiseks. Osavõtjaid oli 28 — 
kõik Ida-Euroopa riikidest. Ürituse 
korraldasid Ungari Soros’i Fond ja 
USA Informatsiooni Agentuuri 
esindus Ungaris. Seminari juhatas 
Ellen Mashiko Inglismaalt, ülejää
nud esinejad olid Ameerika Ühend
riikidest.

Kõik me teame, et Ameerika 
Ühendriikide haridussüsteem eri
neb tunduvalt Euroopa standar
dist, rääkimata veel meie kodumai
sest haridusest. Kui vaid mõned 
üksikud pidepunktid välja tuua, 
siis võiks mainida, et kõik Amee
rika kõrgemad õppeasutused anna
vad välja diplomeid, kuid ainult 
umbes 3000 Õppeasutuse diplom 
omab «kaalu». See. tähendab, et va
liku peab tegema just nende õppe
asutuste seast, mitte aga sattuma 
nn. «diploma mills» — «diplomite 
veski» haardesse. Sellel õppeaastal 
õpib 3000 kõrgemas õppeasutuses 
14 miljonit tudengit, nendest 
350 000 on välismaalased.

Kõrgkoolid jagunevad ka ligi- 
pääsetavuse järgi — kas välismaa
lased saavad seal õppida või mitte. 
Avatud kõrgkoolid (open admis- 
sion) on need, kuhu on mõtet proo
vida, range valiku tasemega kõrg
koolid (highly selective acunission) 
jäävad väljastpoolt tulijaile ena
masti suletuks. On erialasid, kuhu 
pääsemine välismaalastel on ras
ke, sest need on prestiižikad ka 
USA-s, nägu juura, arvutid ja 
programmeerimine, tehnilised tea
dused ja äri.

Loomulikult on erinev ka kogu 
õppetöö korraldus ja arvestuste/ek
samite süsteem, ka see, kuidas jao
tatakse akadeemiline aasia (32 nä
dalat): kaheks semestriks, kolmeks 
semestriks või neljaks veerandiks. 

* & #

Selleks et reaalselt sisse saada 
Ameerika Ühendriikide kõrgkooli, 
tuleb alustada tegutsemist vähe
malt aasta enne õppima asumist. 
See tähendab, et tuleb kirjutada 
väljavalitud (soovitatavalt) 5—6 
kõrgkooli, et saada-täpset infot an
tud aasta- sisseastumise, õppemak
su ja elamistingimuste kohta; tu
leb end registreerida testide soori
tamise jaoks — välismaalased tee
vad testi inglise keelest (TOEFL), 
lisaks on ka paljude kõrgkoolide 
jaoks oluüne mõnede teiste testide 
läbimine.

Siinkohal tuleks rõhutada, et 
inglise keele oskus on hädavajalik 
eeltingimus õppimiseks Ameerika 
haridussüsteemis. Kindlasti on va
jalikud soovituskirjad 2—3 inime
selt, samuti garantii, et on olemas 
õppemaks esimeseks aastaks ja 
soovitavalt ka järgmisteks. Tuleb 
koos ärakirjadega näidata, mis

kool (id) on lõpetatud ja millise 
keskmise hindega, lühike põhjen
dus, miks soovitakse õppida antud 
eriala, jne.

Lisaks õppimisele on võimalik 
end ka täiendada, kas lühemat või 
pikemat aega, olenevalt sellest, kas 
soovitakse saada akadeemiline 
kraad või mitte.

KÕige eest tuleb loomulikult 
t a s u d a  — testide tegemise eest, 
samuti informatsiooni ja blanket
tide eest, mida saadavad kõrgkoo
lid vastuseks, rääkimata elamisest 
ja Õppimisest. Selle õppeaasta kü' 
lutused (Õppemaks-f-elamine) olid 
näiteks: riiklikes kõrgkoolides 
■6400— 15 200 dollarit, eraülikooli
des 10 000—20 900 dollarit. On sel
ge, et rublasid omavatele inimes
tele võivad tunduda need numbrid 
hirmuäratavatena, kuid ka sellest 
võib üle saada mitut moodi, sest 
eksisteerivad spetsiaalsed fondid ja 
stipendiumid, on võimalik töötada 
Õppimise ajal antud õppeasutuse 
heaks, appi tulevad sponsorid jne- 

* * *

Et aidata asjast huvitatud ini
mesi nii info saamisel kui valiku 

tegemisel, selleks avataksegi raa
matukogus eespool nimetatud 
OEAC. Analoogilised keskused on 
tegutsemas üle kogu maailma j11 
praegu luuakse neid ka vabaneva
tesse Euroopa riikidesse. Kuidas ja 
mismoodi abi pakutakse, millised 
on Tartu keskuse võimalused, kui
das näeb välja õppimine USA kõrg
koolides nii tudengina kui ka as- 
pirandina — seda kõike räägitakse 
29. mail kell 15 TÜ Raamatukogu 
konverentsisaalis. Samas on ka või
malik tasu eest saada koopiaid hu
vitavamatest materjalidest.

MARVI PULVER

SINA, KES SA OLED 
RAAMATUKOGU LUGEJA!

Et uuel õppeaastal saaks raama
tukogu kohe jälle kirjandust laenu
tama hakata, palutakse pärast ke
vadsemestri lõppu kõik raamatud

tagasi tuua: Siis võib pikendada 

ka Iugejapiletit. ■
Raamatute tagasitoomise täht

aeg on I. august. Kes viivitab' 
kauem, ei saa kirjandust koju lae
nata mitte alates . 1.. septembrist, 
vaid hilisemast ajast vastavalt 

viivitusele.

T Ü  KLUBIS

25.-27. maini TÜ KLUBI HOO
AJA LÖPU DISKOTOKKEJOOKS.

Igas ööpäevas 6 tundi jooksu ja 
18 tundi tõkkeid.

Start veerandfinaaliks reedel, 
25. mail kl. 22

¥  Doping «Midnight news».
Start poolfinaaliks laup., 26. mail 

kl. 22
^  Doping «Midnight jam».

Start finaaliks pühap., 27. mail 
kl. 22

4- Doping «Midnight-сар».
*  Iga ostetud pääse võib võita 

auhinnal
Hoia alles!

E I SAA HELISTADA

Kaablirikete tõttu ei tööta ülikooli raamatukogu järgmised telefoni
numbrid: ' ' ‘ .
1. komplekteerimisosakond — 35352
2. kataloogimis- ja rekataloogimisosakond — 35371
3. andmetõõtlusosakond ja arvutiklass — 35498
4. raamatukogutehnika osakond — 35193 

Nende telefoninumbrite asemel tulevad teised numbrid, millest tea
tame edaspidi.

LÕPUAKTUSED

1. Õigustead.
2. Majandustead. ■
3. Ajalootead.
4. Biol.-geogr.-tead.
5. Filoloogiatead.
6. Matemaatikatead.
7. Füüslka-keemiatead.
8. Kehakultuuritead.
9. Arstitead,

NB!

kolmap..
neljap.,
reedel,
reedel,
laup.,
esmasp,,
kolmap.,
neljap.,
reedel,

20. juunil kl. 12.
21. juunil kl. 15.
22. juunil kl. 12.
22, juunil kl. 15.
23, juunil kl. 11. 
25. juunil kl. 12.
27. juunil kl. 12.
28. juunil’ kl. 12.
29. juunil kl, 14.

'. „ Toimetaja VARJE SOOTAK
«UI» elmub 8., 22. ja 29. juunil. J

Ü L I K O O L I  A J Ä L E H T
Lehe talituse aadress 202400 Tartu, Olikooli t, 18. TÜ, ruumid 240, 241, tel. 3 51 80. Tartu Trükikoja trükk. Tartu, Ülikooli 17/19, III. «UT» ilmub reedeti- 
Tellim. nr. 1807. Tiraaž 2500 eks.

«Universitas Tartuensis» — газета Тартуского Университета, 202400 Эст. ССР. Тарту, ТУ. Юлнкоолн 18—241. Тел. 3 51 80.
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VALITSUSE VEERG
ülikooli valitsus on jõudnud pidada kolm istungit.

24. aprill. Põhiküsimus — ÜHISKONNATEADUSED ÜLIKOO-

diM ^ea*avasK kohastas TÜ nõukogu 30. märtsi otsus ühiskonnatca- 
ĵs e .kateedrite nõukogu esitama rektorile ettepanekud vajalike orga- 

je. j !00niliste muudatuste kohta. Selle nõukogu koosolek oli, kuid 
s: J0r'Ie esitati prof. Eero Loone projekt, milles jagus ülesandeid nii 
lg ^teaduskonnale kui rektoraadile. Arutelu oli elav, esitatud ette- 
ritee a8a lükati täielikult tagasi. Hulk ühiskonnateaduste kateed- 
,  Probleeme jäi lahendamata ning nendega tegeldakse tänase päe-

rit^ê or’ käskkirjaga 16. maist on peatatud ühiskonnateaduste kateed- 
G nõukogu tegevus, nõukogu esimehe valimisi ci toimu.

Samal istungil arutati ka kusimusi, mis on seotud üliõpilaste 
kui e *ööle mittesuunamisega. Kaadriosakonna juhatajal Asta Liiva- 
Еее tõsine mure, ta kirjutas sellest ka «ÜTs», kuid praegu ei rea- 

ri sellele keegi. Ilmselt arvatakse, et järgmise kevadeni on aega
rwsavalt.

õppeprorektor Heino Siigur rääkis murelikult uute õppeplaanide 
*®õdl j Yenimlsest* korralagedusest nii ülikooli asjaajamises kui

% 18. niai. Põhiküsimus — ÜHISELAMUD. Ettekandega esines

iruH SOSakonna juhataja Arno Mägi. Küsimust valmistati ette 
emks TQ nõukogus.

ĵnd i^ r“*ati õppeaasta struktuuri küsimust. Ühene oli arvamus, et 
^Jasti peab olema jõuluvaheaeg. 

konri iut<u ka kodukaitse loomisest. Töö raskuspunkt jäi teadus
idesse, ühenduslüliks Mati Salundi.

^  29. mai. Põhiküsimuseks TÜ ÜLIÕPILASKOND.

■ Lo^\ organiseeritud üliõpilaskonnast (11 — 12%) rääkis T. Riisalo. 
^ • sel °n Edustus, mille ülesandeks on põhikirja lõplik väljatöö- 
ataM6’ kustus kavatseb pidada läbirääkimisi juhtkonnaga. T. Riisalo 
ед_ s_ rahulolematust TÜ nõukogu praeguste üliõpilasliikmetega, 
êle põhjendamata nõudis nõukogus kohti üliõpilasorganisatsiooni- 

borr teaias ta kavatsusest üliõpilaste poolt blokeerida uue
p a sisseseadmist ühiselamutes.

üliõpilased on nõukogusse valitud teaduskondade poolt. 
luuakse Edustus, siis antakse nõukogule vajalik arv kohti juurde.

tis р Аги*и*е1 °Ii nn. vene ülikooli loomine Tallinnas. V. Jarovoi saa- 
Savisaarele kirja koos põhjendusega selle avamiseks. Minister 

].0l£jlt tuli kiri seisukoha võtmiseks ülikooli. Arutelu oli elav, üli- 
Ё0 * Se*s.ukoht loomulikult eitav. Arvati, et rohkem peaks reklaamima

• S*nri8UU-n'^ us* jus  ̂ m>tte-eesti elanikkonna ülikooli vastuvõtmise ker- 
ъ amiseks. Tallinna .nõupidamisele sõitsid dekaanid L. Allikmets. 

Voo]aid, A. Loog.
* *

gj |cga valitsus töötab. Tal pole veel välja kujunenud kindlat istun- 
*r£«e.va> mõndagi dekaani asendab prodekaan, alati pole ette teada 
v  latav küsimus, kuid mulle tundub sellise organi olemasolu vajali- 
ИцЗ best ta suudab autoriteetselt lahendada paljusid küsimusi, sa- 

*a&ada noukogusse arutamisele minevate küsimuste parema ette- 
“̂ istamise.

VEERA ANT

Kroonika

J°R I VALGE — FILOLOOGIA

TEADUSKONNA DEKAAN

j Läks aega palju läks, aga filo- 
j, °Siateaduskonna dekaan on tões- 
* valitud, nagu juba «Edasi» tea
tiЬ Valge on ülikooli kasvan- 

lõpetas eesti keele eriala 1972.

aastal. Töötanud meie ülikoolis ja
4 aastat eesti keele lektorina Turu 
Ülikoolis. Eelmisest aastast juha
tab uut, praktilise eesti keele ka
teedrit. Kandidaadiväitekirja kait
ses 1981. aastal ja on praegu dot
sent.

Teaduskonna laiendatud nõukogu 
oli üsna ühte meelt ning 25st ko- 
halolijast hääletas Jüri Valge 
poolt 20. J. Valge kandidatuuri esi
tas eesti keele kateeder. Kateedri
juhataja prof. Huno Rätsep selgi 
tas, et nüüd, kus Jüri Valge on ka
teedri loonud ja selle tööle pannud 
on aeg ta dekaaniks esitada. Pro
fessor tunneb teda 1 kursusest pea
le ning teab, et JV üritab oma 
ideid tõepoolest ellu viia ja seda 
üsna kangekaelselt. Võõrfiloloogia 
osakond oli esitanud dots. Heino 
Liivi kandidatuuri, kuid H. Liiv 
võttis selle tagasi.

JV esines päris põhjaliku prog
rammiga, mida peab üleminekuaja 
programmiks ja ennast ka ülemine
kuaja dekaaniks. «Edasist» võis 
sellega juba tutvuda. Ideed on tõe
poolest kaasaegsed ning kattuvad 
suuresti ka «Ülikooli tuleviku» pea
komisjonis kavandatuga.

Akadeemilise vabariigi
taastamine

Akadeemilisus on Tartu suurim 
ja kauneim eripära, mis on teda 
pikki aegu Eestis ainulaadseks pai
gaks teinud. Kui kellegi, siis meie, 
üliõpilaste kohus on see kaotsiläi
nud hiilgus taastada, kõige lagune
mise ajajärgul midagi ka ehitada. 
Arvestades nii üliõpilaste kui ka 
ülikooli juhtkonna sündinud huvi 
tegeliku üliõpilasriigi taastamise 
vastu, leiame, et praegu on sobiv 
aeg kauakandunud mõte realiseeri
da. Aeg on küps.

Üliõpilaste elu tänaseni korralda
nud organid on oma aja ära ela
nud. Viimasena vaagub veel hinge 
ametiühing. On selge, et vaatamata 
väärtustumisele oli neil ka oma 
funktsioon, mistõttu nende kadumi
se sünnitatud auk tuleb tingimata 
täita. Loodus ei salli tühja kohta. 
Nagu 0. Veldre artiklist «UT> nr. 
17 veenvalt selgub, vajame oma 
huvide kaitseks ja hääle kuuldavaks 
tegemiseks mingit esinduskogu. 
Ametiühing ' on selleks liiga piira
tud, ka uut komsomoli vaevalt kee
gi soovib.

Head eeskuju pakub kunagi Tar
tus eksisteerinud Üliõpilaskond, 
mille taastamiseks oleme juba pisut 
eeltöid teinud ja saanud ülikooli- 
poolse toetuse. Uues ülikooli seadu
se projektis on esinduskogu loomi
ne fikseeritfcid, ent kahjuks puudub 
meil täpne tekst. Põhiprintsiibiks on 
igal Juhul, et kõik statsionaarsed 
üliõpilased on Üliõpilaskonna liik
med. Allakirjutanute arvates on 
viimane aeg leida enda hulgast 
need, kellele oma asjade ajamise 
võiksime usaldada. Ilmselt on põh
just tugineda demokraatia koge
musele, mis saadi Eesti Vabariigi 
Tartu Ülikoolis. Tollal realiseerus 
üliõpilaste tahe valitud Üliõpilas
konna Edustuse kaudu. Selle vali
miseks on parim 1933. aasta vali- 
misvariant. Sellele tehti küll hiljem 
kitsendusi, kuid need tuleks loomu
likult kaotada. Loodame seda kül
lalt keerukat, ent praktilist valimis
süsteemi lähemal ajal tutvustada.

Võib arvata, et suve tuleku tõt
tu kogu projekt erilist vastukaja ei 
leia. Ent kui soovime, et me lootu
setult hiljaks ei jääks, tuleb vali
miste eeltöid alustada juba praegu. 
Nendeks on rektor ja ülikooli valit
sus lubanud ka materiaalset toe
tust. Üliõpilaste toetust ootame 
eelkõige ettepanekute näol, mis 
vöiks toimetada selle lehe toime
tusse. Kõik arvamused ja vastuka
jad on igati teretulnud.

Oleme huvitatud, et meid tõsiselt 
võetaks ja selleks on vaja organi
satsiooni. Vajame inimesi, kellele 
anda volitused enda esindamiseks, 
ja kes need siis veel peaksid olema 
kui mitte inimesed meie endi kes
kelt — üliõpilased. Inimesed, kes 
teavad meie vajadusi ja kellel on 
tagasiside oma valijatega. Me ta
hame suuremaid õigusi oma asjade 
otsustamisel, suuremat iseseisvüst. 
Seda meile ei anta, kui meid keegi 
ei esinda. Ülikooli nõukogu tuden
gitest liikmete esindusfunktsioon on 
just tagasiside puudumise tõttu for
maalne. Sisuliselt puudub neil see
ga mandaat ja kaitsta saavad nad 
peamiselt vaid isiklikke vaateid.

Me ei taha luua uut komsomoli, 
ent oleks normaalne, et iga üliõpi
lane kuulub Üliõpilaskonda. See 
annab talle kodaniku õigused. Oma 
riigi täieõiguslik kodanik olemine 
annab eelised ja soodustused kõi
gis akadeemilisse ellu . puutuvais 
küsimustes võrreldes nendega, kes 
akadeemilised kodanikud ei ole.

Praegu on meil tegelikult üliõpi
laskond olemas, aga see on riik 
ilma valitsuse ja parlamendita. 
Need oleks aga hädasti vaja moo
dustada, sest vaid võimekad juhid 
tagavad kodanike heaolu. Euroopa 
ülikoolid on meile selles osas veen
vaks tõestusmaterjaliks ja eesku
juks. Nii et midagi uut leiutada 
pole vaja. Pealegi tahame olla tõ
siselt võetavad ka väljaspool Tar
tut. Euroopa-poolne huvi on täiesti 
olemas, neil aga pole Tartus kelle
gagi suhelda. Akadeemilised in
tiimorganisatsioonid on teist tüüpi. 
Ka suuruse poolest pole nad tu
handete liikmetega Euroopa ülikoo
lide üliõpilaskondadele võrdväärsed 
partnerid. Lisaks polegi neil õigust 
esindada kõiki üliõpilasi. Üleeuroo
paline tudengifoorum Bolognas 
6.— 10. septembrini 1989 rõhutas 
oma lõppdokumentides korduvalt 
sidemete tähtsust Ida-Euroopas tek
kivate vabade rahvuslike üliõpilas
liitude ja assotsiatsioonidega.

Ühinev rikas Euroopa ei ole mei
le mitte ainult majanduslikult ka
sulik. Vaimne side on vabest täht
samgi. Meie õhtumaine kultuur 
saab ellu jääda vaid juhul, kui ta 

on ühenduses sellega, kes ta on 

sünnitanud.

Kaugemate üleeuroopaliste pers

pektiivide kõrval nõuab tähelepanu

muidugi ka järjest kiiremini vaesuv 
kodune elu. Igaüks tunneb majan- 
dusmuresid omal nahal kõige pa
remini, mistõttu nende lahendamise 
vajalikkuses ilmselt keegi ei kahtle. 
Ühekaupa, ilma korra ja organisat
sioonideta, kes tegevust juhiks ja 
koordineeriks, oleme kaitsetud mis 
tahes eluvaldkonnas. Seepärast ta
hamegi mingit rohtu pakkuda.

Kuna parim võimalikest on meie 

arvates demokraatlikule traditsioo

nile tuginev Ü l i õ p i l a s k o n n a  

E d u s t u s ,  pakume seda. Kõigi 

osalus selles ettevõtmises peaks ta

gama turvalisema, nii vaimselt kui 

materiaalselt kindlustatuma elu kõi

gile akadeemilistele kodanikele.

Huviga ootame kõiki ettepane

kuid ja arvamusi «UT» toimetusse.

KRISTEL EHALA, 

TIINA KALA, ; 

PRIIT KOGERMANN, 

UKO MARAN, 

ANDRES MÄNNART, 

ANDRES REKKER, 

TIIT RIISALO, 

KALJU SAAREPUU, 

MARGUS SANGLEPP, 

ALAR SEPP, 

KAAREL TARAND, , 

HANNO TOMBERG, ’ 

• ÜLO VELDRE

Joonistas MARGUS SANGLEPP.
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Nurgakivi
raskejõustiku ja veespordikompleksi 
olmehoonele pandi esmaspäeval.
Sinna tulevad kehakultuuriteadus
konna õpperuumid, raskejõustiku ja 
veespordi kateedrid, treeninguruu- 
mid jt. Valmimist oodatakse tuleva 
aasta sama aja paiku. Kogu komp
leks koosneb kolmest järgust.

ÕNNITLEME'

Jaan 
Reimand

60
2. juunil tähistas oma 60. sünni

päeva matemaatika õpetamise me
toodika kateedri dotsent, teeneline 
õpetaja, matemaatikateaduskonna 
prodekaan (1968— 1970) ja mate
maatika õpetamise metoodika ka
teedri juhataja (1975— 1987) Jaan 
Reimand.

Onne, edu ning jätkuvat energiat 
kõigis ettevõtmistes soovivad kol
leegid ja õpilased.

Enn 
Tamme

60
Enn Tamme sündis 1. juunil 

1930. aastal Tartus. Pärast TRÜ 
lõpetamist 1955. aastal oli 3 aastat 
aspirantuuris ja kaitses 1968. aas
tal füüsika-matemaatikateaduste 
kandidaadi kraadi. 1962. aastast on 
Enn Tammel dotsendi kutse. Ta on 
töötanud matemaatilise analüüsi, 
hiljem geomeetria kateedris. Alates
1962. aastast tänaseni töötab ta ar
vutusmatemaatika kateedris, aas
tail 1966—1971 oli kateedri juha
taja. Enn Tamme on arvutusmee
todite uurimissuuna üks rajajaid 
Eestis. Tema teaduslik produktsioon 
kuulub põhiliselt diferentsmeetodite 
valdkonda1 Tema sulest on tulnud 
mitmeid õpikuid arvutusmeetodite 
ja matemaatilise füüsika võrrandite 
alal. Enn Tamme on aga ka vilja
kas teadusajaloolane. Pikka aega 
on ta juhtinud matemaatikateadus
konna metoodikakomisjoni tööd.

Peale ülalöeldu teame Enn Tam- 
met kui tasakaalukat ja tagasi
hoidlikku kolleegi, kes on alati 
aõus meid nõu ja jõuga abistama.

Soovime Enn Tammele jätkuvat 
energiat, tervist ja jõudu eluplaa
nide edasiseks realiseerimiseks.

Kolleegid
matemaatikateaduskonnast

„□hiselamukoht maksab 
7 rubla ja 50 kopikat

TÜ NÕUKOGUS 
I. JU U N IL

KUTSED — 1 PROFESSOR JA  8 DOTSENT!

KAASAEGSEL KÕRGKOOLIL ON OMA TÄIEN- 
DUSKESKUS

ÜHISELAMUKOHT 5 KOPIKAT ÖÖPÄEVAS?

Ü LIK O O L IL  ON 7 AULIIGET

MOLEKULAAR- JA RAKUBIOLOOGIA  INSTI
TUUDI P Õ H IK IR I KINNITATUD

KEHAKULTUURITEADUSKONNAS STRUK- 
TUURIMUUDATUSED

REGISTREERIT I FÜÜSIKAÜLIÕPILASTE LIIT

JÄRGM ISE ÕPPEAASTA AJAKAVA SELGE

«Ü LIK O OLI TULEVIKU» PEAKOM ISJON I ETTE
PANEKUD

ф  Professori kutse otsustati anda 
meditsiinidoktor REINHOLD BIR- 
KENFELDT1LE, dotsendikutse me- 
ditsiinikandidaatidele ALEKSEI 
PANOVILE, VAINO VAHINGULE 
ja TOOMAS VÄL1LE, füüsika-ma- 
temaatikakandidaatidele KALEV 
TARKPEALE ja TONU MAURIN- 
GULE, majandusteaduse kandidaa
dile LEMBIT MAAMETSALE ja 
filoloogiakandidaat KARL LEPALE. 
VALTER LENGILE taotletakse 
dotsendikutset erandkorras sport
mängude kateedri ettepanekul.

#  Kõrgharidusega kaadri
TÄIENDUSKOOLITUST ülikooli 
baasil ja selle perspektiive tutvus
tas TÜ Täienduskeskuse juhataja 
dots. JAAN KÕRGESAAR,

TÜ Täiendus- ja Uurimiskeskus 
(TÜTUK) loodi eelmise aasta sep
tembris (vt. ka 20. aprilli «UTd») 
ja tegutseb. Selle sisu ja problee
mid olid tolles ajalehenumbris sees, 
nii et vaevalt tasub veel üle rää
kida, pealegi ajal, kus võtame mal
li meile lähedastest üle lahe kõrg- 
koolisüsteemidest. Nii on omad 
täienduskeskused ka Helsingi, Tam
pere jt. ülikoolidel (Loe ka Tam
pere intervjuud 3. lk.). Need on 
moodustamisel ka TPedls ja TTÜs. 
Korraldav keskus on organiseeri
nud Eesti-Rootsi haridusseminari, 
tulemas on pedagoogikakursused, 
parlamendiväitluskursus jt. Lekto
reid tellitakse meilt ja mujalt, ikka 
oma ala parimaid. J. Kõrgesaar ar
vas, et välislektoreid võiks rohkem 
kasutada, ka väljaspool ülikooli. 
Kursuste raha tuleb lepinguist, 
kuid ka riigieelarvest oleks vaja fi
nantseerida. Rektorite Nõukogus on 
see kone all olnud. «Konkurentsi ei 
maksa karta, turumajanduses pea
me ise oma koha kätte võitlema,» 
arvas rektor. «Maailmapraktikas 
mõjub palgatõusule näiteks ainult 
ülikooli juures läbitud täienduskur
sus. Selle eest võitleb praegu ka 
Rektorite Nõukogu.» See mõte ot
sustati viia valitsuseni.

Pikka arutelu selle päevakorra
punkti ümber ei tekkinud, sõnavõtte 
polnud. Prof. Lembit Alllkmets oli 
arvamusel, et täiendamine peab toi
muma teaduskondade baasil ning 
kuuluma raudselt ülikooli juurde. 
Sellisel täienduskeskusel olevat 
aga tendents isoleeruda. Jaan Kõr
gesaar vastas, et uus allüksus on 
ülikooli oma ja et ta ei kavatse siit 
lahkuda.

Täienduskeskusega kontakti võt
miseks siinkohal veel kord ka koor
dinaadid: Tähe 4—356, tel. 7 05 02.

Ф  Järgmine küsimus — ühisela
mud — tekitas vastakuti arvamusi. 
Muudatusi ühiselamute kasutamisel 
ja haldamisel tutvustas majandus
osakonna juhataja ARNO MÄGI.

Et elu ühiselamus ja ühiselamute 
olukord ise on viimase piiri peal, 
on kõigile selge. Praegu on ühis
elamute kasutamine reguleeritud 
elamukoodeksi ja ühiselamute tüüp- 
põhimääruse sätetega, mis ei või
malda paljusid probleeme lahenda
da. 1986. aasta põhimäärus seab 
kuu-üüriks ikka veel 1 rbl. 50 kop. 
ja selle aluseks on Rahvakomissa
riaadi 1941. aasta määrus (5 kopi
kat ööpäevas ei kata ju mingeid 
kulutusi).

Mida siis teha? A. Mägi tegi et
tepaneku viia ühiselamud võõraste
maja õiguslikule režiimiie, s. t. et 
üliõpilasega sõlmitakse vara üüri
leping koos sellest tulenevate ko

hustustega. Lepingut pikendatakse 
semestrite kaupa stuudiumi lõpuni, 
kui üliõpilane on täitnud sisekorra
eeskirju. Semestriks tuleb aga üür 
ette tasuda. Üür peab katma tege
likud kulud ning edaspidi diferent
seeritakse see mugavuste järgi. 
Esialgu katab osa kulusid ülikool, 
s. o. 75%. Üliõpilasel tuleks sellest 
sügisest maksta siis kuus 7 rubla 
ja 50 kopikat.

Esimesel etapil peab A. Mägi 
ühiselamute haldamiseks sobivaks 
väikeettevõtte vormi, tulevikus ar
vatavasti aktsiaseltsi Ka TTÜs 
mindavat sama teed: alustatakse 
rendiettevõttega, hiljem muudetakse 
see aktsiaseltsiks.

Osaie nõukogu liikmeile ei olnud 
siin midagi uut — probleemi on ka
he! korral arutatud ka rektoraadis. 
Tudengitele aga küll, Jaanus Aru
kaevu ajalooteaduskonnast arvas, et 
niisugune hinnatõus kruvib ka era- 
kate hinna ülespoole, seal aga saab 
üksinda 40—50 rubla eest toa, ühi
kas kolme peale. Mart Velsker filo
loogiateaduskonnast küsis, et kui 
kooperatiivid müüvad moosipiru
kaid ilma moosita, kas siis ühikal 
on nendest meetmetest kasu, kas 
kord paraneb? Uku Maran keemia- 
osakonnast ütles, et Narva mnt. 25 
ühiselamus kogutakse allkirju selle 
vastu, ei pool maja ei muudetaks 
hotelliks (kõik täiendajad, külalised 
jt. koondatakse ühte majja).

Üliõpilaste ametiühingukomitee 
esimees Olo Veldre tuletas meelde, 
et niisugused muudatuste mõtted 
ei pärine mitte ainult rektoraadist, 
vaid neid on hautud juba mitu aas
tat, polnud ainult asjaga tegelema 
hakkajat. Kui ühe rubla eest ei saa 
süüagi, siis pole ka peavari viie ko
pika eest reaalne. Muudatusi on 
vaja. Ühikas ei saa korralikult õp- 
pidagi, ka kohtade arvu tubades on 
vaja vähendada. Kellele jäävad 
aga näiteks ühikate söögikohad? 
Oleks vaja ühte peremeest.

Ü. Veldre andis ka teada, et N 
Liidus kavatsetakse üliõpilastele 
anda pangakrediiti alates III kur
susest kuni 2000 rubla 10 aastaks. 
Eestis ei ole selles suhtes veel sei
sukohta võetud.

Õppejõud toetasid muudatuste te
gemist, Prof. Ain-Elmar Kaasik 
alustas oma sõnavõttu sellega, et 
ta arvas ekslikult, nagu olevat üli
koolis meie ühiskonna parem osa 
(seega ka ühiselamuisl). Välismaal 
ei tegele ühiselamutega kõrgkool, 
vaid need on täielikult üliõpilas
organisatsioonide käes. Sinnapoole 
peaksime meiegi liikuma. Ameeri
kas stažeerimisel elas ta näiteks 
aspirantide majas, kus võeti temalt 
sinna elama asudes ning lahkumi
sel allkiri toa iga eseme kohte! 
(Ka eseme hind oli kirjas.) Ülikool 
ei ole mingi internaatkool, kes 
peaks kõigile elukoha andma. Ma
teriaalne pool tuleb üliõpilastel 
edaspidi aina rohkem ise kindlus
tada. Kõne alla tuleks kindlasti 
krediit.

Kõik nüansid ei oie veel selged, 
kas või näiteks üliõpilasperede ela
mine pereühiselamus. Kas nemadki 
peavad hakkama niisama palju 
maksma?

Otsustati moodustada väikeette
võte «7v iu  Ü 1 M  sküla» ja viia 
ühiselamud võ*. . emaja režiimiie.

J O O K S V A D
K Ü S I M U S E D

ф  Teadusosakonna teadussekre
tär dots. AAVO LUUK esitas nõu
kogule kinnitamiseks TARTU ÜLI
KOOLI AULIIKME KANDIDAA
DID. Need on välismaal elavad 
eestlased, kes on Tartu Ülikooli 
väga palju toetanud:

dr. ENDEL ARUJA, pensionil 
füüsik, kes algatas Torontos Eesti 
raamatukogudele kirjanduse kogu
mise ja saatmise;

HILJA ja MARET AUN, ema ja 
tütar, kes on TU fondi annetanud 
25 000 dollarit;

NIKOLAI KÜTTIS, kunagine TÜ 
metsandusteaduskonna üliõpilane, 
endine rnetsatööstur, annetas 
25 000 dollarit sihtsuunitlusega sti
pendiumi loomiseks TÜ fondi;

WALTER VÄÄRSI, TÜ fondi ju
hatuse esimees, endine tööstur, fon
di loomisega seotud kulutuste kand
ja, annetas fondi 40 000 dollarit.

Nõukogu otsustas neile anda au
liikme nimetuse. Vastav tunnistus 
on valmimisel.

Prof. Lembit AIHkmets seadis siin 
üles küsimuse: Eestis peaks olema 
sihipäraselt sisse seatud väliseest
laste poolt kogutu toimetamine ad
ressaadini. Mingid süsteemi alged 
on olemas, nagu näiteks raamatu
kogudel, kuid on vaja täiuslikumat 
struktuuri.

ф  Palju erinevaid arvamusi te
kitas TÜMRl — TÜ MOLEKU 
LAAR- JA RAKUBIOLOOGIA 
INSTITUUDI PÕHIKIRI, kuid lõ
puks jõuti selle kinnitamiseni. 
Selle asutajaliikmed on TU genee
tika ja tsütoloogia kateeder, Eesti 
Biokeskus, TA KBFI molekulaar
geneetika plasmiidibioloogia ja on- 
kogeneesi laborid ning TU ТО emb
rüonaalse histogeneesi sektor. 
TUMRI on bioloogia-geograafia 
teaduskonna instituut.

ф  KEHAKULTUURITEADUS
KONNAS on kateedrlmuudatusi.
Dekaan dots. Mati Pääsuke tegi 
teatavaks teaduskonna nõukogu
17. mai otsuse, mille põhjal tahe 
takse likvideerida kehalise kasvatu 
se ja spordi kateeder ning lahuta
da raskejõustiku ja veespordi katee
der kaheks.

ф  Registreeriti FÜÜSIKAÜLI 
ÕPILASTE LIIT. Dekaan dots 
Henn Voolaid pidas seda organi' 
satsiooni väga vajalikuks (tegeleb 
füüsikaüliõpilaste probleemidega). 
Sellisel printsiibil loodud organi
satsiooni toetas ka ajalootudeng 
J. Arukaevu. Prof. Ain-Elmar Kaa
sik täiendas, et niisugused katus
organisatsioonid peaksid hõlmama 
teaduskonnas maksimaalselt kõiki 
üliõpilasi, mitte ainult huvilisi.

ф  Õppeosakonna juhataja MATI 
SALUNDI tutvustas järgmise õp
peaasta struktuuri (ajakava, mis 
ilmus eelmises lehes).

ф  «Ülikooli tuleviku» peakomis
joni esimehe asetäitjana tutvustas ta 
nõukogule komisjoni ettepanekuid 
teaduskraadide vabariikliku projek
ti tarvis (vt. samanimelist rubrii
ki).

ф  Rektor luges nõukogule ette 
ettevalmistuskursdste juhataja Evi 
Räime kirja (ilmus 20. aprilli 
«UTs) kursuste likvideerimise as
jus. Nõukogu leidis, et need kursu
sed ei ole otstarbekad iseseisva all
üksusena, võib-olla on aga neid 
võimalik sobitada täiendõppega.

«Olikooli 
tuleviku»

PEAKOMISJONIS

30. m a i I

Koostati ettepanekud ТО 
gule teaduskraadide vabariik" 
põhimääruse projekti kohta: :

1. Kraadide andmine toimtfM 
kraadi süsteemis: magister, doК. 
(doktorikraadini võib jõuda ka 1)1 
dissertatsiooniga).

2. Kraade antakse kõrgkooli)11' 
res laia profiiliga erialanõuH' 
poolt. Nõukogu koosseisu kinnl" 
kõrgkooli nõukogu. J

3. Uute kraadide andmine (‘J  
doktor») praegustele kandid33' 
kraadiornanikeie toimub isiku 
vii sellises korras, mille kehte* 
vastav erialanõukogu. J

4. Ametikoha taotluse jüllf. 
loetakse praegune kandidaadi^3 
võrdväärseks doktorikraadiga.

5. Teaduskraadide andmisel Pu: 
dub vajadus vabariikliku tseritr8; 
seeritud korra kehtestamiseks  ̂
teadusnõukogu või mõne muu 
gani näol. J

Nõukogu kiitis ettepan^ 
heaks.

6, j u u n i l

Ф  KAS ÜLIKOOLI PÕHlKlJl 
VÕI SEADUS? Põhikiri on К 
1989. aasta sügisel Haridusn^j 
teeriumi kolleegiumil kinnit3 , 
nkig ega viimasel ajal ariit3̂  
seaduseprojekt sellest palju e ri^  
Mitmesugustel põhjustel on 
selle põhikirjaks nimetamine 
likum. Rektor, õppeprorektor ja У 
rist Jüri Põld vaatavad selle ^  
kord läbi ning enne juunikuu f 
kogu ette toomist ilmub see ka 3! 
lehes.

ф  Dots. Arno Susil oli valmiJjjj 
ÜLIKOOLI FUNKTSIOON^ 
ANALÜÜSI JA JAOTAMISE JJ
В EL. Koosolekutel on kord len 
et meil puudub ülikooli struktuuf| 
funktsioonid pole selged, kord L 
le, et meil on need kõik olemas- ■ 
asi nn. üleminekuperioodil ka fj 
ge oleks, võiksid kõik, kes asj. 
tõeliselt huvitatud, pöörduda õpr 
osakonna juhataja poole ning 
arvamus kirja panna. Kui tab* 
täidetud, saab neid analüüsida П1' 
paljude ülikooliinimeste arvafl1!*, 
arvestades saaksime paremini > 
seerida nn. lähteülesande ko1̂  
tentsetele ekspertidele. Kas näi 
teaduskondade autonoomia ei 
da, et ka üliõpilaste vastuvõtu, $  
deemiliste puhkuste ja eksmatn1'
leerimise ei peaks jätma .— . 
kondadele endile otsustada? Pjti 
gused otsustamisraskused on r l  
justanud olukorra, kus mõne Pr<V 
leemi lahendamine ei kuulu n% 
kellegi kompetentsi: üks saad'̂  
ühe juurde, teine teise juurde.. T3 
tis on just üksuste tasandid L 
ülesanded ära märkida. Kasu ol®£ 
siis, kui neist seejärel täie vas^ 
tustundega kinni ka peetaks.

Kõne all oli ka sügisene
JANDAMISKON VERENTS. s4\
toimkonnad täpsustuvad, aga W  
on taas oodatud kaasa lööma. $ 
gis '89 ei olnud just kõige akt*” 
sem.

JÄRGMISEL KOLMAPAEV^ 
KOOSOLEKUT El OLEI

VARJE SOOTA&

Raamatu
kogu 
palub

kõigil kateedritel, laboritel jt. 
üksustel enne puhkuste algust №. 
vaadata «Ajakirjanduslevi» kau?, 
tellitava p e r i o o d i k a  nimek*r 
jad. 1991. aastaks tellib raamat11, 
kogu vaid uute nimekirjade alu^ 
(varasemaid tellimusi ei arvesj^ 
ta). Et on ette näha hindade tö** 
su, siis tellige ainult hädavajalj^ 
Teie soove ootab kompIekteerifl],s, 
osakond (ruum 252) 1. juul»0̂  
Kuna «Ajakirjanduslevi» 1991. a3.?' 
ta katalooge pole veel ilmunud, 
on hiljem võimalik teha täiend^ 
ja parandusi vastavalt uutele kat3' 
loogidele.
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«Soome ülikoolid on vaga
erinevad»

22.—27. maini viibis rektor prof. 
Jüri Kärner Tampere ülikoolis.

Щ Tean, et Tamperes pidite esi
nema ka loenguga. Kus ja kellele?

Esimese päeva õhtul peahoone 
ühes suures auditooriumis. Lisaks 
rektoraadile oli kuulama tulnud 
Professoreid, lektoreid, üliõpilasi, 
aga ka keskkooli lõpetajaid, kes 
°lid huvitatud meie ülikooli Õppima 
tulemisest. Loengut olid kuulamas 
ka ajakirjanikud päevalehest ja raa
diost. Enamik küsimusi puudutas 
Weie elii-olu. Poliitikaga oldi kur
sis ja selle peale jutt ei läinud. 
Soome teiiie suurem päevaleht 
«Aamulehti» Tamperes tutvustas 
Eestit kogu aeg esilehekülgedel. 
Ajakirjandus oli üldse väga var
bas. Kui Vantaa lennuväljalt

autoga Tamperesse sõitsime, pres
sis Tampere ülikooli ajakirjanik 
Päivi Anttila ajakirjaniku järje
kindlusega mult küsimustele vastu
seid, kuigi ma oleksin tahtnud veel 
oma loengule mõelda.

ф  Mida Teile näidati?
Põhjalikult sain tutvuda Tam

pere Ülikooli Täienduskeskusega, 
kus lõötab 64 inimest, neist 18 
palk tasutakse riigieelarvest. Mind 
huvitas eriti see, kuidas nad mää
ravad kursuse tasu. Näiteks 5-päe- 
vane kursus võib maksta _ umbes 
10 000 marka päevas (õppejõu 
tund, reklaam jm.). Sellest 68% 
arvestatakse ülikooli kulumist: hoo
ne, elekter jm. Umbes 40% sellest 
rahast läheb ülikooli keskkatlasse. 
Ühele inimesele maksab see lühike

Nii tutvustas oma rektorit prof. Tarino Pukkllat Tampere Olikooli 
'Üliõpilasraadio prospekt.

kursus 250— 1000 marka, mille an
nab muidugi linn, vald või täien
dama saatnud asutus. Niisugused 
täienduskoolitused on populaarsed, 
nõudlus suur, ukse taga oli koguni 
järjekord.

Tutvusin pedagoogide ettevalmis
tusega, ajakirjanduskateedriga jm.

ф  Aga oma eriala?
Üks pärastlõuna kulus täielikult 

biomeditsiini kateedris. Sellesse on 
koondatud arstiteaduskonna 7 pre- 
kliinilist õppetooli koos teaduslabo- 
ritega, mis asuvad ühes majas. 
Neil on oma nõukogu. Üldse on 
arstiteaduskonnas 3 kateedrit, lai
tos’ t (laitos ei ole küll päris täpne 
vaste meie kateedrile, vaid on mi
dagi suuremat, instituudi ja ka
teedri vahepealset): peale biomedit
siini veel kliiniline ja rahvatervise 
kateeder.

Ф  Koostööleping kirjutati alla. 
Mis meid Tamperes eriti huvitab?

Kasvõi näiteks ühiskonnateaduste 
õpetamine. Neil on Soomes ainu
laadne kateeder — kunnalistieteiden 
Laitos, meie mõistes siis ehk munit- 
sipaalpoliitika osakond, kus kooli
tatakse kohaliku omavalitsuse asja
tundjaid kuni inimesteni, kes tee
vad kohalikust omavalitsusest tea
dustööd doktorikraadini välja. Sel
le kateedri lõpetajad on väga hin
natud, nende järele on suur nõud
lus, samuti õppejõud, keda valitak
se saadikuteks või kaasatakse sa
geli valitsustesse. Sel ajal säilib 
neil ülikoolis töökoht.

Meil on niisuguste inimeste koo
litamine praegu väga tähtis ning 
tamperelastelt on palju õppida. Esi
algu tulevad nad meie täiendus- 
keskuse kaudu siia kursusi pidama.

REKTOR PROF. DR. JÜRI KÄRNER

LUGUPEETUD JA ARMSAD KOLLEEGID,

südamlikult täname tervituste eest meie ülikoolile ja kogu Leedo~ 
maa initnestele rõõmsa peo puhul. Tunneme rõõmu seda enam, et saa* 
me samaga vastata. Meie üheskoos seisame sellelsamal lävel ja meie 
silmade ees laiub seesama vabaduse maa, mida meil veel on vaja 
harida. Arvame ja usume, et üheskoos minnes teeme seda paremiai 
ja kiiremini M

JONAS KUBJUUS
Vilnius,
1990. 05. A5.

Pikemaks ajaks oldi nõus võtma 
kedagi doktoritööd tegema õigus- 
ja majandusteaduse vahepealt.

Eelneval lepingu täpsustamisel 
lisati veel üks oluline punkt juur
de. See sisaldab ka laborantide, 
õieti mestari'te (meistrite, inseneri
de), ühe sõnaga natuke kõrgema 
kategooria laborantide vahetamist, 
kes ka köögipoolega tutvuda saak
sid.

Üldiselt on see raamleping, arsti
del ja ajakirjanikel on ammused si
demed, palju täpsustatakse edas
pidi. Rektor Tarmo Pukkila pakkus 
kohe septembrist näiteks stipendiu
mi kahele meie üliõpilasele.

Ajakirjanduskateedril on oma li- 
saleping, minuga saadeti kutse 
Pille Paalandile, kes läheb tutvuma 
raadioajakirjandusega. Nad vahen
davad ka ühe arvuti toomist, mis 
antakse meile rendile. Mind viidi 
ka ülikooli raadiostuudiosse, ühte 
väiksesse keldriruumi. Saateid an
takse 20—30 kilomeetri raadiuses.

ф  Te olite ka Raivo Uibo dok
toriväitekirja kaitsmisel.

See oli küllaltki huvitav ja eri
nev kaitsmisest meil. Oponent, 
Stockholmi professor Evert Linder 
küsitles dissertanti täpselt kolm 
tundi. Nad istusid vastakuti ja iga 
väide võeti rida-realt läbi. Disser
tandile pidi selgeks saama, kui ta 
milleski oli eksmud, kus ta peaks

parandama. Muide, oponendi ja dis
sertandi väitekirja eksemplaridel 
on iga trükitud lehe järel pubas 
leht, kuhu saab teha märkusi. Meil 
on niisugusest kaitsmisest palja 
õppida. On aeg loobuda mitmesu
guste paberite ning ankeetide ette* 
lugemisest ja teha kaitsmine sisu
liseks. Muidugi olid mõlemad кл 
frakkides.

Nõukogu ei langeta veel kaitsmi
se lõpus otsust, vaid oponent teeb 
teaduskonna nõukogule ettepanetoo 
kraadi andmiseks. Seegi ei ole va
rem valmis kirjutatud, vaid formu
leeritakse käigupealt.

Kohal ei olnud mitte kogu nõu
kogu, isegi ei uuritud, kes on ja 
kes ei ole. Nii palju usaldatakse 
eksperti. Tähtis ongi, et ekspert 
oleks väljastpoolt, sellega hoitakse 
ära igasugune devalveerimine. Loo
mulikult on eeltöö kaitsmisel väga 
suur.

ф  Tartu Ülikoolil on nüüd Soo
mes lepingud Helsingi, Turu, Onln, 
Jyväskylä, Joensuu ]a Tampere üli
kooliga.

Kuopioga ka. Üldse on igal üli
koolil oma «pitser», isegi rahva 
omapära on märgata. Ülikoolid ise 
on väga erinevad oma juhtimissüs
teemi ja struktuuri poolest Ei saa 
võrrelda ka vanu ja uusi ülikoole.

Küsis VARJE SOOTAK
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Tudeng iääb igal pool tudengiks
KAUNASE M EDITSIIN I AKADEEMIA JUUBEL

Mai kolmanda ntdala lõpus toi
buvatele 30. aastapäeva pidustus
tele olid KMA Farmaatsiaüliõpilas- 
te Seltsi Hikmed kutsunud ka Tar- 
fru tudengeid ja üliõpilasorganisat
sioone, nende hulgas korpi «Saka
lat». KMAs ei ole veel taastatud 
omal ajal Kaunase Olikoolis tegut
senud üliõpilasorganisatsioonid. 
Praegu on taastatud vaid eriala- 
aeltsid nagu eespool nimetatu, mis 
osutati 1926. aastal.

Л * №

Kui kaks sakalanust olid õndsas 
Unes öösel ületanud kahe riigi pü- 
rid, ilma et keegi oleks tieät passe 
°õi viisasid küsinud, jõudsid nad 
varahommikul Kaunase bussijaa
ma. Seal ootasid vastuvõtjad. Ühe
ga neist, Laimisega, oldi juba ТО 
juubeli ajast tuttavad. Liikusime 
kondimootori jõul oma peatus paiga 
Poole, sest transport liikus väga 
kaootiliselt. Leeduhad naljatasid, 
st Gorba on oma presidendiameti 
maha pannud ja hakanud santehni
kuks, st. keerab kraane kinni, kuid 
selle eest sai tänaval hingata pu
hast õhku.

* * *

Meie peatuspaigaks kujunes 
ühiselamu nr. 2, mille sisemus 
meenutab Tartu pantreid. Muigama 
pani ainult see, et seintel olid tu
bade hindamistabelid, Pesemisvõi
malus oli ka, kuid ainult külma 
veega, sest sooja vett praegu Lee
dus ei anta.

Hommikust sõime naaberühikas, 
kus neiud olid valmistanud maits
va Sõõgi. Sellest hakkas tekkima 
orvamus, et Leedu naistudengid os
kavad olla väga head perenaised, 
mis lahkumispäeva õhtuks ka kin
nistus.

» *  *

Edasi tutvusime v a a t a m i s 
v ä ä r s u s t e g a ,  nagu Laives Ale-

ja (Vabaduse allee), vabadussam
baga, mille ansamblisse kuuluvad 
ka rahvüslike tegelaste büstid ning 
mälestusmärk Leedu vabaduse eest 
langenuile. Kuid sealsamas mõne
kümne meetri kaugusel kõrgub 
kommunismi-iidol Lenin kui okupat
siooni sümbol. Siis vaatasime KMA 
peahoonet.

Võõrustajad pakkusid meile puh
kamiseks õllerestorani «•Gildi ja». 
See asub nagu «Humalgi» keldris, 
kuid rohkem ei meenuta ta «Huma
lat» mitte millegi poolest, sest õlut 
on <runustatud> lahjendada ja ka 
toidud olid söödavamad. Samuti 
käib seal naisterahvaid, mis meil 
harv nähtus, <rHumalas» jätkub 
naishingede üleslugemiseks ühe käe 
sõrmedest, aga seal iuli ka varbad 
appi võtta.

• * * *

Pärast mõnda kannu õlut siir
dusime ühiselamusse, et aktuseks 
ümber riietuda. Aktuse eel salme 
teada, et oleme 24st kutsutud üli
õpilasest ainukesed. Kutsutud oli ka 
tšehhe, poolakaid ja lätlasi, kuid 
neil ei õnnestunud vist blokaadi- 
rõngast läbi murda. Pani imestama, 
et Tartu Ülikoolist puudus ametlik 
esindaja, sest el taha uskuda, et 
meilt kedagi ei kutsutud. Praegu 
on tekkinud tendents, et suhelda ta
hetakse vaid välisriikidega, unus
tades, et ka Baltikumis on veel 
kaks riiki — Läti ja Leedu.

A k t u s  toimus nagu aktused 
ikka. Leedu hümni saatel toodi sis
se KMA lipp ja teaduskondade 
(meditsiini-, stomatoloogia- ja far- 
maatsiateaduskonna) standardid. 
Aktuse avas rektor, kõneles Leedu 
haridusminister, kes x>õis olla alla 
kolmekümne aasta vana. Loeti ette 
ka tervitustelegrammid, kuid seal
g i et olnud meie ülikooH oma. Kas 
sellega taheti näidata suhtumist 
Leedusse? Põhiline etteheide on 
siin just arstiteaduskonna juhtkon

nale. Pärast aktust tuli mõnigi hal
lipäine professor meid tänama, et 
me ei pidanud paljuks sõita nende 
juubelile. Meil koos ksvt Alar Se
paga hakkas piinlik mõnede vastu
tavate seltsimeeste pärast Tartu 
Ülikoolis.

Nägime ära ka KMA tekU. See 
oli valge-punane-must ning peal 
puudus rosett, mis meil on saanud 
nii harjumuspäraseks.

* * t-

Pärast aktust läksime tutvuma 
K a u n a s e  V a i m u l i k u  Se- 
m i n a r  i g a, mille nimi originaalis 
on Kunigu Seminarija. See asub 
kesklinnas ja on müüriga piiratud. 
Külalistel üksinda liikuda ei luba
ta ning meil lasti külalistoas ooda
ta maja tutvustajat. Üks semina
ristidest näitas siis meile kirikut, 
õppeklassi (see erines meie audi
tooriumidest vaid selle poolest, et 
seal oli peale kateedri ka altar) 
ning sööklat. Söökla pikad lauad 
ja pingid manasid mulle silme ette 
mingi pildi N armeest.

Seminaris õpib umbes 150 noort, 
öppetõõ kestab viis aastat, üks 
aasta tahetakse veel juurde lisada. 
Kaks korda aastas on sess. Peale 
teoloogia õpetatakse veel keeli (la
dina, vana-kreeka, heebrea, saksa 
või prantsuse ja poola), psühholoo
giat, eetikat jt. humanitaaraineid. 
Kuid elu käib seal kirikukellalöõki- 
de järgi ja kord paistab olevat kül
laltki vali. Küsimusele, kas neid ka 
eksmatitakse, vastati jaatavalt. 
Peapõhjuseks olevat muidugi nais
terahvad, sest katoliku vaimulikel 
kehtib abielukeeld. Eksmatitud või
vad paari-kolme aasta pärast tagasi 
tulla. Tegeldakse ka spordiga, nä
gime korvpalliplatsi. Sisseastumis
eksameid neil pole, vastu võetakse 
avalduse ja vestluse põhjal. Kon
kurss on 2—3 inimest ühele kohale.

Astusime läbi ka Kauno Archika- 
tedrast. Katedraal pani meil, pro

testantidel, kes on harjunud oma 
kirikute lihtsusega, pea ringi käi
ma, Väljudes kulus mõnigi hetk, et 
sellest lummusest lahti saada.

*  .*  *

P e o õ h t u  toimus meditsiini ja 
farmaatsia m u u s e u m i s .  Muu
seum ise asus raekoja platsi äärses 
majas ja seife ekspositsioon paik
nes suuremalt osalt keldreis. Seal 
töötas ka homöopaatiline apteek, 
kus oli töökorras isegi eelmise sa
jandi kassaaparaat. Kogu muuseum 
oli väga huvitav, eriti aga XV sa
jandi keemialaboratoorium kõigi 
oma vask- ja klaasnõudega ning 
igasuguste ainepurkide eksootiliste 
pealkirjadega. Selle vara oli kokku 
kogunud üks inimene, dots. Kaika- 
ris, keda võib võrrelda meie Tullio 
Ilometsaga.

* * №

Pidu peeti rohkem ühes keldri
ruumis, kuhu oli kaetud ka laud. 
Muusikat tegid kaks härrasmeest 
harmooniku ja viiuliga. Et all jäi 
tantsimiseks vähe ruumi, mindi ka 
ühte sisehoovi. Põhiliselt tantsiti 
rahvatantse ja et meile olid need 
kõik võõrad, mõtlesime algul seista 
stoilises rahus, kuid seda ei lastud 
sündida, meidki haarati tantsule. 
Hiljem kõlasid laulud ja kui meil 
paluti midagi laulda, ei lasknud 
ksv! Alar Sepp seda kaks korda 
öelda, lastes kõlada eesti- ja saksa
keelsed tudengilauludel.

« * m

Järgmisel hommikul foimus Vi- 
tautase kirikus K M A  l i p u  ja 
t e a d u s k o n d a d e  s t a n d a r -  
t i d  e s i s s e õ n n i s t a m i n e .  See 
kirik on ehitatud XV sajandil. Res
taureerimistööd ei olnud küll veel 
lõppenud, kuid kiriku suursugusu
sest sai siiski aimu. Tseremoonia

toimus katoliku iaxmde (türgi fa 
kaks kolmandikku sellest ajast tuü 
põrandal põlvitada.

Pärast seda mindi rongkäigus 
lauldes ja lippudega läbi kesklinna 
vabadussamba juurde, müle jala
mile asetati pärjad ja UUed,

* • «

Kaunasest sõitsime liinibussiga /5 
kilomeetri kaugusele К а £ e r g I - 
n i sse ,  suvilate ja kämpingute ra~ 
jooni. Seal toimub igal aastal õõ- 
päevane KMA kevadlaager.

Laagris oli KMA teaduskondade 
kaupa jagunenud kolme telkkonda 
ning igal pool kees elu. (NBl Suu
red telgid oli laenanud sõjalise ka
teeder.) Kohale jõudes kuulsime 
järsku <Tere, teret*. Oks leedukas 
oli teeninud N sõjaväes Rakvere- 
mail ja õppinud ära meie lihtsama 
suhtlemiskeele.

Esimesena peeti korvpatlimang 
õppejõudude ja tudengite vahel, 
mille võitsid tudengid. Rahvas 
möirgas kogu aeg kaasa. Hiljem 
peeti käesurumisvõistlused. Tant
suks mängiti algul leedu rahvatants 
sulugusid, hiljem läks pidu maki 
saatel lausdiskoks, kust ei puudu
nud muidugi lambaada. Põhijoogiks 
oli õlu, mida ka ohtralt iarvitatL 
Hommikupoole õõd hakkasime Ui• 
kuma Kaunase poole, õnneks sai
me teel bussi peale.

Kahjuks magasime maha püha• 
päeva, aga ka suurem osa Leed*  
üliõpilasi oli inkontaktne,

Lõpetuseks tahaks öelda, et fu- 
degid jäävad tudengiteks igal pool 
maailmas.

ANDRES REKKER
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Olikooli tõlkevõistluse 
laureaadid

Ülikooli 1990. aasta tõlkevõistluse žüriil (Jüri Talvet, Urve Hanko,

Aino Valmet, Mari-Ann Palm, Kersti Unt) ei yõtnud tõlgete läbivaa

tamine ja hindamine palju aega, sest sedapuhku — närvilisel ja krii- 

sflisel ajal, mis ju ka tudengeid mõjutab — oli konkursile kogunenud 

taid 4 tõõd — vahendatud inglise, saksa ja soome keelest. Neist kolme 

©teostati premeerida.

I auhind — LEEVI SELLIOV (kaugõppe inglise filol. I I I  k., Bob 

Show novell «Möödunud päevade valgus», inglise kee

lest);

II auhind — RA1LI POOL (eesti filol. I II k., Martti Joenpolvi no

vell «Sündimata põrsas», soome keelest);

11 auhind — TARVI TALV ja ENE POOLAK (vastavalt žurnalis- 

tika IV k. ja eesti filol. V k., Heinrich Manni novell 

«Määratud kohtumine», saksa keelest).

Tavakohaselt toimub tõlkevõistluse pidulik lõpetamine järgmise õppe

aasta alguses.

Kunstiajaloo kabineti 
raamatukogust

kirja «Ikonografik Ptost» komplekt, 
samuti on siin Soome Kunstiajaloo 
Ühingu toimetiste sari. Hiljuti käi
sid Eestis Turu muuseumi inimesed 
eesotsas Knut Drakega, kaasas sü
letäis raamatuid kabinetile. Suuri
ma annetuse on aga teinud dr.
Kuno Thomasson Uppsalast, kes 
ühtekokku on postitanud üle 120  
väljaande. Kinkijaid on olnud tei
sigi. Nii on viimase poolaasta 
jooksul lisandunud kokku ligi 250 
trükist.

Kuidas on aga lood ülikoolipool- 
se toetusega? Teadusraamatukogu 
uus direktriss on pakkunud abi nii 
uute raamatute muretsemisel, va
hepeal tekkinud lünkade täitmisel 
kui ka olemas olevate raamatute 
korrastamisel. Nii võib juhtuda, et 
millalgi voime taas rääkida tõeli
sest kunstiajaloo raamatukogust 
Tartu Ülikoolis.

Eesti Vabariigi aegse Tartu Üli
kooli saavutuste hulka kuulus kaht
lemata ka mitmete korralike eriala
raamatukogude soetamine. Uks 
neist oli kunstiajaloo kabineti (hil
jem instituut) raamatukogu, mida 
paari aastakümne jooksul komplek
teerisid oma ala tippspetsialistid. 
Nõukogude aja tulekuga olukord 
muutus. Kui esialgu lisandus veel 
Sksikuid raamatuid — põhiliselt 
vene kunstist, siis viimase veerand
sajandi jooksul on kogu juurde
kasv olnud ümmargune null. See
ga hakkab raamatukogu sarnane
ma pigem muuseumiga, kus on 
küll NL ulatuses unikaalseid välja
andeid, puudub aga elementaarne 
tänapäevane literatuur.

Siiski on ka viimasel ajal olnud 
neid, kes on üritanud seda troosti
tut pilti veidigi parandada. Nii on 
kabinetil nüüd tänu Marja-Terttu 
Kjnapasele Helsingist peaaegu täie- 
11 Skandinaavia ikonograafia-aja- KAI R  ALTTOA

Teadmiseks töölt 
vabastatavatele

Ülikoolis, toimuvad ümberkorral
dused . on , jõudnud niikaugele, et 
töötajaid hakatakse töölt vabasta
ma seoses allüksuste likvideerimi
sega. Nii on otsustatud veel sel 
suvel likvideerida sõjanduse ja sot
sialismi ajaloo kateedrid ning et
tevalmistuskursused. Ametiühingu
komitee poole on pöördunud mit
med inimesed selgituste saamiseks 
oma õigustest ja administratsiooni 
kohustustest. Töökoodeks on viima
se paari aasta jooksul just selles 
osas palju muutunud. Seepärast 
otsustati ametiühingukomitees, et 
on vaja ülikooli ajalehes anda lü
hike ülevaade praegu kehtivatest 
seadusesätetest.

Vabastamise kord

Administratsioon peab koonda
misest, asutuse reorganiseerimisest 
või likvideerimisest töötajatele isik
likult ette teatama kaks kuud va
rem (Töökoodeksi § 442 lg. 1). Sa
mal ajal peab administratsioon tal
le pakkuma vabu töökohti ülikoolis, 
et vabastamisele kuuluv töötaja 
saaks valida' endale sobiva uue 
töökoha (§ 442 lg. 3). Pakkuda tu
leb ka seni kohakaaslastega täide
tud töökohti ja kui mõni neist on 
vabastatavale töötajale vastuvõe
tav, siis tuleb kohakaaslane töölt 
vabastada (Kohakaasluskorras töö
tamise tingimuste määrustik, p. 8).

Kui ülikoolis ei ole sobivaid vabu 
kohti või kui töötaja keeldub talle 
pakutud kohtadest (sel juhul tuleb 
administratsioonil võtta töötajalt 
allkiri vakantsetest kohtadest keel
dumise kohta), siis peab ülikooli 
administratsioon kohe teatama

Tartu linna töölerakendamise bü
roole nende töötajate eelseisvast 
vabastamisest (§ 442 ]g. 3 )

^ äl.lajidada ei tohi töötajat aju
tise töövõimetuse ajal ega töötaja 
puhkusel viibimise ajal (§ 38 lg. 2 ). 
Samuti ei tohi vallandada rasedaid 
naisi ega alla poolteise aasta va
nuste laste emasid (§ 176 lg. 2 ).

Veel 011 töötaja vallandamiseks 
vajalik ametiühingukomitee nõus
olek, mis kehtib ühe kuu jooksul.

Soodustused ja kompensatsioo
nid

Allüksuse reorganiseerimise või 
likvideerimise korral makstakse va
bastatavale töötajale vallandustoe- 
tust ühe kuu palga ulatuses ning 
säilitatakse endisest töökohast kesk
mine palk kuni tööle asumiseni, 
kuid mitte kauemaks kui kolmeks 
kuuks. Sealjuures vallandamistoe- 
tus arvestatakse ühe kuu palgaks. 
Samuti säilib kolm kuud pidev töö
staaž (§ 443, lg. 4).

Koondamise korral säilitatakse 
keskmine palk tööle asumise ajani, 
kuid mitte üle kahe kuu ning eran
dina kuni kolmeks kuuks, kui töö
taja on varakult, s. 0. kahe nädala 
jooksul pärast vallandamist pöör
dunud tööbüroo poole ja see ei ole 
talle tööd leidnud (§ 443 lg. 1 p. 2 
ja 3).

Õigusabi ja -kaitse saamiseks 
võib pöörduda ametiühingukomi
teesse.

Ametiühingukomitee

MÄLESTUSTAHVEL 
TÜ PROFESSOR EILE

Lääne-Virumaal Haljala lähistel 
Margal asub Kustu talu, kust on 
pärit kaks omaaegset Tartu Üli
kooli professorit — filoloog Julius 
Mark ja majandusteadlane Reinhold 
Mark. Eesti Looduskaitse Seltsi 
Haljala osakonna (esimees Leelo 
Kallaste) eestvõtmisel avati 30. 
mail nende majal tahvel.

Kohal olid mõlema professori su
gulased ja järglased, kohalikud 
inimesed, esindajad Tartust. Pro
fessor Julius Margist ja tema tööst 
ülikoolis rääkis filoloogiateadus
konna prodekaan prof. Paul-Johan- 
nes Alvre; professor Reinhold 
Margi tegevusest Eesti kaubandus- 
teadlaste ettevalmistamisel 1922— 
1950 majandusteaduskonna dekaan 
prof. Valner Krinal. Oma õpetajat 
ja teadlase karjäärile suunajat 
meenutas dots. Paula Palmeos. 
Oma isast Juliusest rääkis antro
poloog Karin Mark. Üritust kau
nistas Haljala Keskkooli lastekoor.

K. VAAL

ÜLIKUULI
VÖROM AALAISILE

Enne suvõpuhkusõlõ minekit astu 
eesti kirändüse ja rühvaluulö ka- 
tiiclrest läbi (ph. 137) ja osta värs
ke Võromaa kultuuri aoleht 

VIRUSKUNDRA
Saia viimätse numbri (6 ja 7).
Mass vannaviisi 50 kopkat num- 

mõr.

TUUSIKU HUVILISED !

Ametiühingukomiteele saabusid 
III kvartali sanatooriumi- ja puh- 
kekodutuusiküd.

Juuli- ja augustikuu tuusikud, ka 
Pärnu hooajalise puhkekodu tuusi
kud tuleb välja osta h i l j e m a l t  
2 2 . juuniks.

Ametiühingukomitee

KES ON LEIDNUD?

MARJU MASSO lugejapileti? See 
on kaotatud teadusraamatukogus 
Palutakse tuua peahoone valve
lauda.

SEIFIVÕTI

kaotati peahoones või selle ümbru
ses. Palume samuti tuua peahoone 
valvelauda.

Uusi trükiseid
Hanno Ohvril. Merefüüsika alu

sed. I osa. Sissejuhatus merefüü-
sikasse. Tartu 1990, 250 eks., 80 lk., 
rbl. 1 .

Famili Situation and Policy. 
Family Probleins VIII. Tartu 1990, 
200 eks., 64 lk., 65 kop.

Sportliku treeningu erinevad as
pektid. Kehakultuuriteaduskonna 
üliõpilaste teadusliku konverentsi 
teesid. Tartu 1990, 90 eks., 32 lk., 
rbl. 1 .

Maadlejate kehalised võimed. 
Õppemetoodiline vahend kehakul
tuuriteaduskonna üliõpilastele. Tõ
nu Sikkut. Tartu 1990, 300 eks., 
76 lk., 85 kop.

NB!

Kõigile! Ka SinuleE

Ülikooli
absurdikateeder?

. . .  Jah. Olen seisukohal, et üle
minekuperioodi ülikooli õppeplaani 
on vaja lülitada ABSURDI ALG
KURSUS. Seda mitte ainult plaa
ni kui sellise tervise pärast — 
üleminekuperioodi elu tuleks läbi
minekul mõtestada.

Ehk julgeb mõni mõnus õppe
jõud vahel naljatlemisi ka tunnis
tada, et enam kui majandusabi va
jab Eesti ühiskond ja tema ülikool 
humanitaarabi. Võib-olla peaks üli
koolis ning sõsar EPAs mõtlema 
oma struktuuride ümbertõstmise 
kõrval ka Tartu Õppejõudude Hu- 
manitaarõhtukeskkooli peale, kus 
leiab süvaõpet psühholoogias, pe
dagoogikas, etnoloogias . . .  eeti
kas — ilma milleta lennutiivad 
lihtsalt ei kanna kõrgete sihtideni.

Võib-olla võtaksid ka ülikooli 
viimaste kursuste õpilased eneses 
võrrelda, kui palju on neis alles 
veel seda lootusrikast ja avatud 
ülikooliastujat ning mis ülikooli 
ühiselamutes neis on moondunud 
või lõplikult kaotsi läinud? Kes tei
seks sai, kes endaks jäi?

On see ajale üldse või ainult 
meie ruumile omane, aga vahel

ELEVAND1KE

hää suur hall elevandike 
tõstab tasakesi jalgu esimesi 
üle lilleõite

hää tahab lilli tallamata jätta 
aga tagumistega

kogematta

KIVI

oh Sisyphos
sa ise oled see konarlik kivi 
end lükkad lükkad üles mäkke 
ja lähed orgu iseendale järele 
Sisyphos

ja nüüd äkki eile mäed kõik 
mäed pöördusid pahupidi 
mäed tõmmati pahupidi 
nagu sinu vana spordisärk 
Sisyphos

suur Himaalaja nüüd suur kuristik 
suur Himaalaja sügavikest

sügavaim

ja Vaikne Ookean sääl kõrgemaist
kõrgeim

ja Vaikne Ookean taevane mäestik 
tõuseb

Sisyphos

Sisyphos kiviga kõrgusse taas teel 
aga mitte sinna kuhu vaja 
mitte sinna ja mitte nii kui vaja

ja talle kõik tuttavad võõrad 
ta väljamõeldud mõttekaaslased 
tagaselja tulistavad näpuga 
ja tasasel häälel heidavad ette 
kaht kõrvalpilku kellelegi K-le 
kes läbi keskjaama usaldustelefoni 
kord juhtis julma sexrevolutsiooni

adun teravalt, et isegi ülikoolis, ^  
ajalooliselt humaansest tuumast 
hoolimata, leidub üleüldiselt ja mõ
nikord ka ühes inimeses koos j* 
kõrvuti . . .  kõrgus ja madalus, ha
ritus ja upsakus, headus ja kur
jus, inimsus ja mõnitus . . .  tahtliК 
ja tahtmatu.

. . .  Kõhn või segipaisatud aasta- 
tuhandevanune kultuurikiht kasva
tab kõverikke . puukest, kui masti- 
mets seisab hõre ja tonnidest rä
situd?

Ülalmainitud ABSURDI-kateedf1 
teeleminekuideedeks pakuksin jäf&‘, 
misi: «Rohkem inimestevahelis1 
inimlikke kontakte!» <Vähem ab
surdi praktilises õppetöös!» 
õpilasstreigikomitee ole absur
diks valmis!»

Jah, alati J. . .//

Nagu viimane rida kannab end& 
mingi eelmise väärtusaja kaja, 
on vist ka minu alljärgneva ab- 
surdikursaka projektiga, mil№ 
leidub võib-olla 60-ndate eksistertl" 
sialistlikke hapnikumullikesi.

Jah. Olen . . .

AARE KASEMETS

eks paista kivitõukaja ka ära
kohtupeeü 

(üks konar rahn mitte mingit
motivatsioon}) 

j aa . . .  ei jumalatega tal pistmw

või isegi kas seda allmaailma j aw  
ta mitte ise lendu lasknud pole (?0

veel hoida kinni elu ja mõtte
kokkupuutel* 

kui Hadese voogudes kaldapuude
juurtes*

hammastega iaseb tahti

AITA

Loomise hetkedel
õnnelik on inimene
eks AITA meie siis teineteisel
olla looja vaimukene
luua jumalikku maad ja ilma
otse omaenda silma
leida asjade rõõmuallikaid
и ja jõgedest millimallikaid
kus loomisseisund
avasilmi viib und
hetkedesse avastuse
päeva peale armastuse

läbi lapse silmade 
iga hetk on esmakordne 
sünnist surmani

ja tagasi

LÕPUAKTUSED

Kõik, kes lõpetavad varem ja soo

vivad lõpetajatele pühendatud eri

numbrit, teatage sellest toimetusse: 

lehtede arv ning kuhu need jätta 

(hind 3 кор.). Saadame ka postiga.

1. õigustead.
2. Majandustead.
3. Ajalootead.
4. Biol.-geogr.-tead.
5. Filoloogiatead.
6. Matemaatikatead.
7. Füüsika-keemiatead.
8. Kehakultuuritead.
9. Arstitead.

NBl

kolmap.,
neljap.,
reedel,
reedel,
laup.,
esmasp.,
kolmap.,
nejjap.,
reede!,

20. juunil kl. 12.
21. junnil kl. 15.
22. juunil kl. 12.
22. juunil kl. 15.
23. juunil kl. 11. 
25. juunil kl. 12.
27. juunil kl. 12.
28. juunil kl. 12.
29. juunil kl. 14.

Järgmine « №  ilmub 22. juunil Toimetaja VARJE SOOTAK
ja selle semestri viimane, st. lope- J
tajate leht, 29. juunil.

cm Lehe talituse aadress 202400 Tartu, Ülikooli t. 18. TÜ, ruumid 240, 241, 
Tellim. nr. 1933. Tiraaž 2500 eks.

«Universitas Tartuensis>

Ü L I K O O L I  A J A L E H T
tel. 3 5180. Tartu Trükikoja trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. III. «UT> ilmub reedeti
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Mis on lahti 
lepingurahadega

Pearaamatupidaja asetäitja MARE KIISK:

«Probleem on selles, et väljastpoolt Eestit ei iaeku meile lepingute 
a|tmise rahasid uing lepingule arve on peaaegu tühi. Palka peame 
'uidugj maksma. Ei saa tasuda ka nende arveid, kellel lepingute peal 

on, sest pangas seda poie. Lepingule arvele laekuvatest summa- 
,^t sõltub samuti sotsiaalse arengu fondi moodustamine. El mõne- 
c‘(“ lepingutele on tehtud tööde eest raha laekumata, on need lepin

gud teadusosakonna teadmisel üle kulutatud. Palga maksmiseks oleme 
(‘Pnigute arveldusarvele laenanud raha muudest vahenditest, nii et 
Pracgu ei tehta ka muid operatsioone.

Lepingute juhendajad tahavad leha pangaoperatsioone, kuid ma 
?_er) sunnitud neile «ei» ütlema. Minu teada on mõningaid telefoni- 
<°nelusi lepingutellijatega olnud. Oleval vastatud, el raha on tasu- 
Vjd. kuid siia seda laekunud ei ole. Ei ole muud võimalusi kui see, et 
Moskva pank hoiab lihtsalt raha kinni.

Lohutuseks ei oska ma öelda midagi muud, kui tuleb oodata.»

laan Tõnissoni 
õpperaha

, *ejsl korda tahab kokku tulla Jaan Tõnissoni õpperaha toimkond, 
cl määrata sügissemestril õpperaha saaja.

'laan Tõnissoni õpperaha (100 rbl. kuus) asutas eelmise aasia 
. novembril Eesti Muinsuskaitse Selts ja see määratakse kaks korda 

üliõpilasele, kes on edukas akadeemilistes õpingutes, järgib suur- 
lehe põhimõtteid ning on andnud oma arvestava osa eestluse, Eesti 

,niariikluse ja demokraatia arendamisse, levitades neid aateid üliõpi- 
seas ja laiemas avalikkuses. Ta peaks ka olema tuntud sõltumalu 

°^elaadi ja mõjusate avalike esinemiste pooiest.
^ kevadsemestril peeti õpperaha vääriliseks ajakirjandusuliöpilast Tiit 
fuulit. Et määramise toimkond saaks teha pädeva otsuse, palume 
o>ki huvilisi, akadeemilisi organisatsioone ja üksikisikuid nimetada 
°inialikke kandidaate.
, Ettepanekuid ootame hiljemall 26. juunil larlu Muinsuskaitse Ohen- 
Usse, Ülikooli 15—2.

JAAN TÕNISSONI 
ÕPPERAHA TOIMKOND

Tänu
Rektori käskkirjas pälvisid tänu 

ja õnnitluse 50. sünnipäeval kaua
aegse laitmatu töö eest vanemõpe
taja ELEONORA RAJAVEE ja 
maaler HELJU AIM ning teadla
sena saavutatud rahvusvahelise 
tunnustuse ja meisterliku pedagoo
gitöö eest professor TEET SEENE.

55. sünnipäeval õnnitleti ja tä
nati kauaaegse kohusetundliku töö 
eest ning osalemise eest ülikooli 
taidluses vaneminsener GALINA 
BEREZENKOVAT.

60. sünnipäeva puhul pälvisid 
õnnitluse ja tänu kauaaegse eduka 
löö eest dots. EDA VAIGLA ja 
vanemraamatukoguhoidja AINO 
SORGSEPP.

70. sünnipäeval õnnitleti ja tä
nati hoolsa töö eest valvur KALJU 
LOTAMÕ1SAT ja 80. sünnipäeval 
töölist PAVEL MARTIKAINEN1T.

Liidu Hariduskomitee Ülikoolide 
õppe-metoodilise Koondise Juriidi
lise Hariduse Üleliiduliselt Nõuko
gult saabus ülikooli kiri, milles tä
nati TÜ õigusteaduskonna vanem
õpetajat MAIE RIJUSI osalemise 
eest Liidu juriidilise hariduse kont
septsiooni väljatöötamises aasta
teks 1990- 2000.

Rektori käskkirjas avaldati tänu 
arstiteaduskonna nõukogu liikme
tele professoritele ARNOLD JAN- 
NUSELE ja KALJO V1LLAKOLE 
ning dotsentidele ELA LEPALE ja 
ARVED JENTSILE.

«Universitase» 
esimene võit!

h SEPTEMBRIST ÕPPEJÕU DUDELE 

JA TEADURITELE KÕRGEMAD PALGAD

larlu Ülikooli ja Iallinna Tehnikaülikooli ametiühingukomiteede 
poolt käesoleva aasta jaanuaris algatatud, Eesti Kõrgkoolide Ameti
ühingute Liidu «Universitas» poolt jätkatud ning Eesti Kõrgkoolide 
Rektorite Nõukogu ja Haridusministeeriumi juhtide poolt toetatud 
võitlust kõrgkoolioppejõudude ning teadurite palkade tõstmise nimel 
on krooninud edu: 18. juunil võttis Eesti Vabariigi valitsus vastu 
määruse kõrgkoolide ja teadusasutuste juhtide, õppejõudude ja teadu
rite töö tasustamise kohta. Uued palgad kehtestatakse alljärgnevalt.

Ametinimetus Ametipalga määrad

Prorektor, teadusasutuse direktor, TA asepresi- rbl.

dent ja teaduslik peasekretär 800—1300

Dekaan, osakonnajuhataja, teadussekretär 700—1100

Kateedrijuhataja, sektorijuhataja, laborijuhataja 650— 1000

Professor, juhtiv teadur, peateadur 680—900

Dotsent, vanemleadur 500—750

Vanemõpetaja, teadur 350—500

Õpetaja, assistent, nooremteadur 250—400

Õppejõudude uute palgamäärade puhui on nüüd näiteks dotsendi 

keskmise palga suhe rahvamajanduse keskmisse palka 2,1. Võrdluseks

— 1960. a. oli see 3,9. 1975. a. —- 2,1 ja 1990. a. — 1,3. Seega oleme 

saavutanud mõningase õppejõudude palgaproportsioonide paranemise, 

kuid palgavõitlust tuleb jätkata. Reguleerimist vajavad ülikooli tee

nindavate ja abiõppeasutuste töötajate palgad.

Seoses uutele palgamääradele üleminekuga seisab kõrgkoolide admi

nistratsioonide ees suur töö õppejõudude koormusnormide korrastami

sel ning kooskõlastamisel.
Ametiühingukomitee

EKP olukord 
selgumas

XX kongressil alanud ülemineku
aeg, mis peab lõppema järgmisel 
iseseisva EKP kongressil, on jõud
nud poole peale. Ülikooli partei
organisatsiooni liikmetest on enam 
kui pooled teatanud oma lahkumi
sest NLKP-st. Ligikaudu iga küm
nes (üleminekuaja algul sellist va
hekorda prognoosisimegi) vormis
tab oma kuulumise iseseisvasse 
EKP-sse. 1. juunist ei ole ülikooli 
parteiorganisatsioonis palgalisi töö
tajaid.

Ilmselt kujuneb enesemäärallus- 
aeg ülikoolis küllalt suure osa 
NLKP-sse kuülunute jaoks oodatust 
pikemaks, ulatudes ülaltähendatud 
piirajani. Võib-olla otsustab osa 
meie organisatsiooni liikmeid kohe 
pärast NLKP XXVIII kongressi. Ei 
ole alust nõuda, et seni TÜ partei
organisatsiooni kuulunud peavad 
edasise suhtes otsuse langetama va
rem, kui aeg selleks otsa saab. 
Pole ka välistatud, et «ööpartei» 
leiab XXVH1 kongressi eelses võit
luses võimalikuks lugeda EKP-sse 
mitteregistreerunud ja NLKP-ga si
demeid mittekatkestanud ülikooli 
inimesigi NLKP platvormil oli- 
jaiks...

Iseseisva EKP programmiga on 
kooskõlas parteiorganisatsioonide 
kujunemine territoriaalsel alusel. 
Käivad eeltööd, et moodustada üli
kooli, EPA ja vahest ka Tartu tea
dusasutuste EKP liikmeist ü ldor
ganisatsioon. Lõplikult saab seegi 
kuju alles üleminekuaja lõpuks. 
Seni on võimalik korraldada par-

teiar vestusse, liikmemaksudesse 
jms. puutuvat endiselt ülikooli par
teikomitee toas, mida püüame hoida 
lahti esmaspäeval, kolmapäeva] ja 
reedel kl. 14—17.

* * *

EKP liikmete sisuline ühistege
vus peaks hakkama suurel määral 
koonduma EKP Tartu parteiklubis- 
se, mis on käesoleva kirjutise ilmu
mise ajaks juba avatud. Klubi järg
nevaist kokkutulekutest antakse 
teada «Edasi» kaudu. Kui oleme 
deklareerinud, et EKP muutub mit
meparteisüsteemi osana parlamendi
partei tegevuspõhimõtteil toimivaks 
organisatsiooniks, peab meie tege
vus võtma sellele vastava vormi. 
Poliitklubi tundub siia just sobi
vat. Järgmise kokkutuleku peatee
ma on EKP platvorm NLKP kong
ressile.

* * *

Praegu on ülikooli parteiorgani
satsioonis omamoodi ebamäärasuse 
aeg. Peale üleminekuaja üldise ise
loomu on see tingitud ka asjaolust, 
et koos teistega on NLKP-st välja 
astunud suur osa seni organisat
siooni asju ajanud aktiivist. Samas 
näitab poliitilise elu areng, et 
EKP roll uuenevas Eesti ühiskon
nas hakkab omandama kindlamaid 
piirjooni. Ülikoolis EKP-sse kuulu
da otsustanute osa ei tule siin 
väike.

PAUL KENKMANN

HEI!
Kõik, kes lõpetavad varem ja soo

vivad lõpetajatele pühendatud eri
numbrit, teatage sellest toimetusse: 
lehtede arv ning kuhu need jätta 
(hind 3 кор.). Saadame ka postiga.

* * *

Lõpuaktused
Ajalootead. reedel, 22. juunil kl. 12.

Biol.-geogr.-tead. reedel, 22. juunil kl. 15.

Eiloloogiatead. laup., 23. juunil kl. 11.

Matemaatikatead. esmasp., 25. juunil kl. 12.

Eüüsika-keemiatead. kolmap., 27. juunil kl. 12.

Kehakultuuritead. neljap., 28. juunil kl. 12.

Arstitead. reedel, 29. juunil kl. 14.



UNIVERSITAS TÄRTUENSIS

T A R T U  Ü L I K O O L I
SEE ON VEEL PROJEKT

See põhikirja projekt tuleb järgmisel reedel arutusele 
Tl) nõukogus. Kindlasti on igal lugejal midagi lisada, pa
randada või täiendada. Oma arvamused palutakse panna 
paberile ja  tuua nädala algul ülikooli teadussekretäri 
Veera Andi kätte.

8) kinnitab ülikoolis antud tea- 24. Rektori käskkirjad ja korral- 45. Öppc- ja teadustööga vah«;
duskraade ning omistab ülikooli dused on kohustuslikud ülikooli tull tegeleva struktuuriüksuse j^ 1

õppejõududele ja teaduritele tea- kollektiivi liikmetele. võib ametikohalt tagasi kutsuda üljj
d ^u tse id ; 25. Rektoril on isiklik pitsat, kooli nõukogu poolt kehtestati

?L  i>L^Si u 0Ui1f ^ödukorra; . Sellega tõestatakse rektori allkirja korras.
10) tuhistab rektori kaskkirju ja dokumentidel, millel ülikooli pitsat

korraldusi ning ülikooli valitsuse ej 0|e kohustuslik 
otsuseid, kui need on vastuolus „ i i . «, *,
käesoleva põhikirja, Eesti Vabariigi . , annab ulikooh nou

I. ÜLDSÄTTED 9. öppe- ja teadustööga vahetult Jeaduste Ja ülikooli nõukogu otsus- k°gule vahemail kord aastas aru

, ... , ...........  „ , tegelevaid struktuuriüksusi juriidi- %  . . . . . .  . . . .. . Rektori aruande põhiseisukohad te- kirjad ja korraldused on* kohusttp.
1. lartu ülikool on Eesti rah- l*se isiku õigustega struktuuriük- . яц1 . и„  teo-pvusp noile- hakse teatavaks ülikooli kollektiivi ......  '

vuslik kõrgkool. Ta on asutatud susi ning ülikooli raamatukogusid J ? b muudatl!sf’ käesolevas liikmetele.
1032. aasta' ja tähistab oma asu- k>ob^ reorgai^seerib ja likvideerib ^  S  ja Ä  iSed r ! ^ s t Z  27. Rektor valitakse teadlastena

a9 1Sn iiW ®  nn üksusi looh i n S r i  Ä I :  rimiseks Eesti Vabariigi valitsusele; silmapaistvate professorite hulgast
13) teostab kaesoleva põhikirja- 3 aastaks ulikooh noukogu poolt

ga antud teisi volitusi ning otsus- kehtestatud korras, 
tab kõiki ülikooli pädevusse kuulu- 28. Rektor ei ole ametikohalt ta-
vaid küsimusi, vältides sekkumist gasi kutsutav
rektori, prorektorite, ülikooli valit- 29 Prorektorid juhivad ülikooli
su *  „  struktuur,üksuste pade- gppe. tcadus(g6d nlnR m.,jan. on к Ш »

15 Ülikooli nõukogu võtab oma dustegevust ja asendavad rektorit naatorid ja doktorandid ning üH'
pädevuse piires vastu otsuseid Üli- a .araol®kul. I rorektorite pade- koolis töölepingu alusel töötavapaaevuse pures. vasiu шьиьеш. uu vuse rektori asendamise korra кП.пН
kooli noukogu Otsustele kirjutavad kehtegjtab rektor lslkud-
alla rektor ja ulikooh sekretär.

2. Ülikooli peaülesandeks on üksusi loob, reorganiseerib ja iikvi- 
Eesti Vabariigile ette valmistada deerib rektor.
teaduskraadiga asjatundjaid ning 10. Ülikool vastutab oma struk-
viljelda ja propageerida teadust, tuuriüksuste kohustuste eest seadu-
pöörates erilist tähelepanu rahvus- se alusel.
teadustele. 11. Seadusega ettenähtud kor-

3. Eesti Vabariigi riikliku õppe- ras võib ülikool asutada ettevõt-

46. Oma pädevuse piires anna 
vad struktuuriüksuste juhid käsk' 
kirju ja teevad korraldusi.

oma tööst ja ülikooli olukorrast. 47. Struktuuriüksuse juhi käsk
kirjad ja korraldused on kohust^; 
likud struktuuriüksuse ko llektii'1 
liikmetele.

III. ÜLIKOOLI 
KOLLEKTIIV

48. Ülikooli kollektiivi liikmetel

asutusena allub ülikool Eesti Vaba
riigi Haridusministeeriumile. Ha
ridusministeeriumil on õigus kont
rollida ülikooli tegevuse seadus
likkust.

4. Autonoomse asutusena on üli-

teid.

II. ÜLIKOOLI JUHTIM INE

16. Ülikooli nõukogu otsused on 
ülikooli kollektiivi liikmetele kohus-

i2. Ülikooli juhivad ülikooli nõu-
kool iseseisev oma tegevuses. Ta kogu, rektor, prorektorid ja üli- . . . .
juhindub käesolevast põhikirjast, kooli valitsus. Ülikooli struktuuriük- i , -* -A
Eesti Vabariigi seadustes! ja susi juhivad struktuuriüksuste põ- 01'kooli noukogu .stunge.d
Magna Chartci Universilatum Euro- hikirjades nimetatud ametiisikud ja Peetakse vastavalt vajadusele, kuid

Pean,m-y põhimõtetest. kollegiaalsed organid. ^ Г о П к о о Й  nõükog“  istungeid kooli kollektiivi liikmetele.

30. Oma pädevuse piires anna
vad prorektorid käskkirju ja tee
vad korraldusi ning tegutsevad üli
kooli nimel erivolitusteta.

31. Prorektorite käskkirjad ja 
korraldused on kohustuslikud iili-

5. Ülikooli autonoomia tagami
seks:

1) nähakse Eesti Vabariigi riigi
eelarves ette ülikooli kulude kat
teks eraldatavate vahendite üld
maht ja nende kasvutempo;

2) kuulub ülikoolile kirjastamis
õigus;

3) tutvuvad Eesti Vabariigi valit
sus ja kohaliku omavalitsuse orga
nid enne ülikoolisse puutuvate ot

Ü l i k o o l i  n õ u k o g u

kutsub kokku ja juhatab rektor, 32. Prorektorid nimetab ametis-
rektori äraolekul aga teda asendav se ja vabastab ametist rektor, 
prorektor, ülikooli nõukogu tuleb 

..j ...... _ . ..... kokku ka vähemalt 1/3 nõukogu
13. ülikooli noukogu on ulikoo- [jjkmete või kahe teaduskonna või Ü l i k o o l i  v a l i t s u s  

ii kõrgeim kollegiaalne organ. instituudi nõukogu nõudmisel.
14. Ülikooli noukogu: ülikooli nõukogu on otsus- 33. Ülikooli valitsus on ülikooli

lise areneukaVa-1' PlkaaJa' tusvõimeline, kui istungist võtab vara haldav ning õppe- ja teadus-
g ’ osa vähemalt 2/3 nõukogu liikme- too võimaluste eest hoolitsev kol-

2) kinnitab ülikooli eelarve ja test, sealhulgas rektor või teda legiaalne^ organ. Га tegutseb üli. " " „ „ L 1 ‘_1 l _ 1 _ _ il i • i i i i . I/Anli пл111/лпг1т rv/vnl J
susle tegemisi ülikooli seisukohaga, määrab kindlaks sellest igale tea- asendav prorektor.

duskonnale, instituudile ja ülikooli 
raamatukogule eraldatavate vahen
dite üldmahu;

3) asutab ülikooli erifonde ja 
kehtestab nende kasutamiskorra;

4) asutab ülikooli vahendite ar-

6. Ülikooli õppe- ja sisemise as
jaajamise keeleks on eesti keel. Tei
si keeli võib ülikooli nõukogu ot
susel õppekeelena kasutada üksiku
tes õppeainetes ja -rühmades.

7. Ülikool on juriidiline isik. Tal 
on Eesti Vabariigi riigivapi kuju- velt eristipendiumeid ja kehtestab 
iise ja oma nimetusega pitsat, oma nende määramise korra; 
lipp ja sümboolika

8. Ülikooli 
instituudid, 
tuutide osako
rid ning teised õppe- ja teadus-

49. Ülikooli kollektiivi liikmê  
õigused ja kohustused kehtestata^'1 
käesoleva põhikirja ja ülikooli sis° 
korraeeskirjadega ning nende al11 
sel ülikooli nõukogu, rektori, Pr° 
rektorite, ülikooli valitsuse, tead115 
kondade ja instituutide nõukogud' 
ja struktuuriüksuste juhtide po°‘ '

Ü l i õ p i l a s e d

50. Üliõpilaseks võetakse vii И 
mait 17-aaslaseks saanud keskhaf 
dusega isikuid ülikooli nõukogu 
poolt kehtestatud korras. Erandi^

ilaseks võtta К
nooremaid isikuid.

51. Vastu võetavate üliõpil.^

kooli nõukogu poolt kehtestatud võib rektor üliõpilaseks võtta

20. ülikooli nõukogu otsused Põhimäärust aUiscl. 
võetakse vastu istungist osa võtva- м 34. Oma pädevuse piires votab 
te nõukogu liikmete häälteenamu- ülikooli valitsus vastu otsuseid, 
sega. Häälte poolitumisel avalikul Ülikooli valitsuse otsustele kirju- 
hääletamisel on otsustav istungi tab alla rektor, 
juhataja hääl 35. Ülikooli valitsuse otsused on

21.£ ülikooli nõukogu liikmeteks kohustuslikud ülikooli kollektiivi 
on rektor, prorektorid, ülikooli sek- liikmetele.
retär, ülikoolis töötamist jätkavad 36. Ülikooli valitsuse liikmeteks

üldarvu ning üliõpilaste jaotuse ef 
alati ja õppevormiti kehtestab U1', 
kooli nõukogu vähemalt 6 k ^  
enne iga õppeaasta algust. Va*' 
võetavate üliõpilaste üldarv- _nW’ 
üliõpilaste jaotus erialati ja õpP®j 
vormiti kooskõlastatakse eelneva

id, teaduskondade ja insti- täitmiseks vajalikke teaduslikke ja kehtestatud nimekirjas tähendatud pidaja, teaduskondade deka 
>sakonnad, kateedrid,-labo- P°Pulaarteaduslikke valjaandeid; vahetult õppe- ja teadustööga te- Üliõpilaskonna Edustuse e

i Л  ~  „  ...... i „  J ___ l / t n n i t n b  -ci L' q rl c x a rrt i 1 i с f c n l + c i .  Я1Л/лл1| ' гч Я к !1 !р 1 л  о I  k ii -w v ,  im »■ i • j

aanid ja 
sind aja. ub

teaduskonnad, .;;f, L t t h ^ ли?„Пе^  endised' rektorid ning rektori pooli on rektor, prorektorid, pearaamatu- Hesti Vabariigi Haridusminister

riumiga.

6) kinnitab akadeemiliste seltsi- gelevate ufikooii põhiliste ~struk- 37 ülikooli valitsuse istungeid Üliõpilaste õppetöö_ toim^'
tööga vahetult tegelevad strukt-uu- de, üliõpilasorganisatsioonide ja tuuriüksuste ja ülikooli raamatu- kutsub kokku j a  juhatab reklor. s t a t s i o n a a r s e s ,  k a u g õ p p e  voi mo
riüksused, samuti muud tema te- teiste ülikooli juures_ tegutsevate kogude esindajad. Nimetatud struk- rektori äraolekul aga teda asendav muu9 õppevormis teaduskonna j#
gevuseks vajalikud struktuuriüksu- kodanike ühenduste põhikirju; tuuriüksuste ja raamatukogude prorektor. Ülikooli valitsus tuleb kogu poolt kehtestatud oppepi
sed. Ülikooli struktuuriüksuseks 7 ) omistab ülikooli audoktori ni- esindajate^valimise korra kehtestab kokku ka ülikooli nõukogu või 1/3  Ja -programmide alusel,
võib olia ka juriidilise isiku õigus- metuse ja autasustab ülikooli me- ülikooli nõukogu, 
tega organisatsioon. daliga;

ülikooli valitsuse liikmete nõudmi-

R e k t o r  j a  p r o r e k t o r i d

22. Rektor ülikooli kõrgeima 
ametiisikuna juhib 
vust:

1) esindades ülikooli ja tegutse
des ülikooli nimel erivolitusteta;

2) sõlmides ülikooli nimel lepin
guid ja avades ülikooli pangaar
veid;

53. Üliõpilased maksavad Öpl^
, ... . maksu, mille suuruse, maksmjT

38. ülikooli valitsus 011 otsustus- tjn(rjmUsecl ja korra kehtestab ul1'
võimeline, kui istungist votab osa ko£u nõukogu. 
vahemail pool valitsuse liikmetest.

, - _ 39. Ülikooli valitsuse otsused 54. Õppeaja nonpaalkestuse ej'
uliKool 1 tege- v5elakse vastu istungist osa võt- alati ja õppevormiti kehtestab rc'

vate valitsuse liikmete häälteena- tor teaduskonna nõukogu ettepap?
musega. Häälte poolitumisel avali- kui. Üliõpilasel on õigus läbio.

kui hääletamisel on otsustav is- stuudium ettenähtust lühema
tungi juhataja hääl. pikema ajaga.

40. Ülikooli valitsuse otsusega
mittenõustumisel võib reklor selle 55. Üliõpilane võib ulikooh n ,

peatada 10 päeva jooksul, arvates kogu poolt_ kehtestatud tingimu&J
3) kinnitades ülikooli struktuuri- otsuse tegemise päevast. Sel juhul j a. korras õppida rohkem kui ö 1 

üksuste eelarved ja koosseisud; annab rektor asja lõplikuks otsus- eriala.

4) kehtestades ülikooli sisekor- tamiseks ülikooli nõukogule. 56. Üliõpilaste auditoorne öpp̂ ' 
raeeskirjad; 41- Ülikooli pearaamatupidaja töö toimub kuni 5 päeval nädala

’ .. . .. ... , kinnitab ametisse Eesti Vabariigi Auditoorset õppetööd on üliõpila5'
5) võttes ulikooh toole ja vabas- haridusminister. Pearaamatupidaja tel mitte üle 30 akadeemilise tunf’1 

tades ulikooh töötajaid toolt, im- pädevuse kehtestab seadus. nädalas.
matrikuleerides ja eksmatrikuleeri-

57. Statsionaarsetele üliõpilasi' 
S t r u k t u u r i ü k s u s t e  Ic kehtestab rektor teaduskond?

j u h t i m i n e  nõukogu ettepanekul õppevaheaja01
mille kestus õppeaastas on kokk11 

42. Ülikooli struktuuriüksused 10 nädalat. Õppevaheajad on päras 

struktuuriüksuste juhtide käskkirju tegutsevad oma põhikirjade alusel, iga semestri lõppu, 
ja korraldusi ning teaduskondade Oppe- ja teadustööga vahetult te- Fdukalt õnoivatele iiliõp'

des üliõpilasi, võttes kliinikuordi- 
natuuri ja doktorantuuri ning arva
tes välja kliinikuordinatuurist ja 
doktorantuurist;

6) tühistades prorektorite ja

lõukogu j 
te ning rektori käskkirjade ja kor
raldustega;

7) vaadates läbi kaebusi prorek
torite, ülikooli sekretäri, struktuuri
üksuste juhtide ning teaduskondade
ja instituutide nõukogude tegevuse j a instituutides teaduskonna ja ins- 
peale; _  . .

8) teostades käesoleva põhikirja, 
Eesti Vabariigi seaduste ja ülikooli 
nõukogu otsustega antud muid vo
litusi ning otsustades kõiki küsi-

ülikooli nõukogu. Teiste struktuuri
üksuste põhikirjad kehtestab rek- valitsus.

*or’ 59. Üliõpilastele antakse Eeslj
, 0 Tr , . . . .  Vabariigi Haridusministeeriun]1
43. Kollegiaalse juhtimise orga- pooU k^ testatud vormi kohane üU' 

md moodüstatakse teaduskondades 0piiaSpiiet ja õpinguraamat.

60. Õppeplaani' nõuded täiln^ 
üliõpilastele omistatakse ülikoo*1
nõukogu poolt kehtestatud korra  ̂
kvalifikatsioon omandatud erial3. 
ning antakse diplom, miile vorr^1

Joonistas MARGUS SANGLEPP

tituudi nõukogudena. Teaduskonna 
või instituudi nõukogu koosseisu 
kinnitab rektor teaduskonna või 
instituudi juhi esildisel.

44. õppe- ja teadustööga vähe
musi, mis ei kuulu ülikooli nõuko- tuit tegeleva struktuuriüksuse juht kehtestab Eesti Vabariigi H a r id u 5' 

gu, ülikooli valitsuse, struktuuri- valitakse 3 aastaks teaduskraadiga ministeerium, 
üksuste juhtide ning teaduskonda- isikute hulgast. Teiste struktuuri
de ja instituutide nõukogude ainu- üksuste juhid nimetab ametisse ja 61. Ülikooli lõpetanuid kohusU15' 
pädevusse. vabastab ametist rektor. Struktuuri- likus korras tööle ei suunata.

üksuste juhtide asetäitjad nimetab 
23. Rektor annab oma pädevuse ametisse ja vabastab ametist rek- 62. Ülikooli üliõpil; .ed mot-.№5' 

piir»6 käskkirju ja teeb korraldusi, tor struktuuriüksuse juhi esildisel, tavad üliõpilaskonna.
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- 63. Üliõpilaskonna huve esindab 
'•opiiaskonna Edustus, mille liik- 
ed valitakse ülikooli nõukogu 

P°°lt kehtestatud korras.

64. Üliõpilaskonna Edustuse ot- 
,used on kohustuslikud ülikooli
°>gile üliõpilastele.

65. Üliõpilasorganisatsioonid ja 
^õpilaskonna Edustus kasutavad
°danike ühendustele seadusega 

a,]tud õigusi ja tegutsevad ülikooli 
JjJkogu poolt kinnitatud põhikirja

. 66. Ülikool ei vastuta ülikooli 
lUVr?s tegutsevate üliõpilasorgani- 
iatsioonide ja Üliõpilaskonna 
■dustuse kohustuste eest.

K l i i n i k u o r d i n a a t o r i d  
j a  d o k t o r a n d i d

j Ülikoolis on kliinikuordina- 
Uur ja doktorantuur.

68. Kliinikuordinaluuri ja dokto- 
^ntuuri avab ja suleb ülikooli 

'joukogu teaduskonna või instituu- 
nõukogu või teaduskonna või 

,nstiluudi koosseisu mittekuuluva 
'aleedri või labori ettepanekul. Ni- 
^tatud korras kehtestab ülikooli 
°ukogu ka kliinikuordinaatorite ja 
°ktorantide üldarvu ja nende jao- 

lUs* erialati.

, 69. Kliinikuordinatuuri ja dok- 
,°rantuuri võetakse kõrgharidusega 
sikuid ülikooli nõukogu poolt keh
ita tud  tingimustel ja korras, 
^•iinikuordinaatori ja ‘doktorandi 
kohtadest teatab ülikool vähemalt 

kuu enne nende täitmist Tartu 
lllr>as ilmuva suurima trükiarvuga 
^stikeelse päevalehe kaudu.

• jO- Kliinikuordinaatoritele ja 
doktorantidele makstakse ülikooli 
''°ukogu poolt kehtestatud tingi- 
y.Ustel ja korras riiklikku stipen- 
plL,Ir)i, mille alammäärad kehtestab 
•csti Vabariigi valitsus.

73. Õppejõud ja teadurid vali
takse vähemalt 5 aastaks ülikooli 
nõukogu poolt kehtestatud korras. 
Ilma nimetatud valimisteta võib rek
tor valimise õigust omava organi 
ettepanekul õppejõu tööle võtta mit
te kauemaks kui üheks õppeaastaks. 
Ilma. valimisteta võib rektor tööle 
võtta ka teadureid, kelle töö tasus
tatakse lepingute või uurimistoe
tuste arvelt.

74. õppejõu- ja teadurikohtadest 
teatab ülikool vähemalt üks kuu 
enne nende täitmist Tartu linnas 
ilmuva suurima trükiarvuga eesti
keelse päevalehe kaudu. Nimetatud 
teatamist ei nõuta punktis 73 tä
hendatud teadurikohtade ilma vali
misteta täitmise korral.

75. Õppejõu või teaduri kohale 
kandideeriv isik esitab rektorile üli
kooli sekretäri kaudu peale töösea
dusandlusega ettenähtud dokumen

tide:

1) nõutavas korras tõestatud ära
kirjad kõrgharidust, teaduskraadi ja 
kutset tõendavatest dokumentidest;

2) ülikooli nõukogu poolt kehtes
tatud vormi kohase kaadriarvestus- 

lehe;

3) teaduspublikatsioonide, leiu
tiste, avastuste ja ülikooli nõukogu 
poolt kindlaks määratud muude 
tööde loetelu.

80. Õppejõudude ja teadurite 
poolt peetava ja esitatava õppe- ja 
teadustööd käsitleva ülikoolisisese 
dokumentatsiooni kehtestab rektor.

81. Ülikoolis töölepingu alusel 
töötavate isikute palgad kehtestab 
rektor, lähtudes Eesti Vabariigi 
valitsuse poolt kehtestatavatest pal
ga alammääradest.

70 aastat 
m ajanduse 

õpetamist T ü s

IV. ÜLIKOOLI VARA

82. ülikooli vara moodustavad 
hooned, rajatised, seadmed, inven
tar ning muud materiaalsed väär
tused ja rahasummad. Ülikooli 
vara väljendub ülikooli bilansis.

83. Oma rahalisi vahendeid saab 
ülikool riigieelarvest, ülikooli poolt 
arendatava ettevõtluse ja ülikooli 
poolt sõlmitavate lepingute täitmi
se tuludest, ülikooli toetuseks moo
dustatud fondidest, annetustest 
ning muudest seaduslikest laeku
mistest.

84. Kui akadeemiliste seltside, 
üliõpilasorganisatsioonide, Üliõpi
laskonna Edustuse ja teiste ülikooli 
juures tegutsevate kodanike ühen
duste tegevus lõpeb, läheb nendel 
vara ülikooli vara hulka.

Kes tahab norida, võib öelda, et 
pealkiri pole täpne — majandus
alaseid teadmisi jagati meie aima. 
mater'is juba XVII sajandil, 1803. 
märtsis loodi aga ülikoolis ökonoo
mika, tehnoloogia ja arhitektuuri 
õppetool, kus esimeseks professo
riks sai Johann Wilhelm Krause. 
Samal aastal loodi ka kameralisti- 
ka, finantside ja kaubanduse õppe
tool ning 1865. aastal poliitilise 
ökonoomia oma. Viimane hakkas 
hiljem tegelema ka statistikaga. 
Pealkiri on õige aga siis, kui mee
nutame, et majandusalaseid distsip
liine ei loetud mitte majandustead
lastele (neid lihtsalt polnud), vaid 
teiste erialade inimestele.

,ad
_ — ..o õppejõud ja teadurid ning 
7pPe; ja teadustöö võimaluste eest 
'°olitsevad isikud.

76. Õppeaasta kestel 65-aasta- 
seks saanud rektor, prorektorid, 
struktuuriüksuste juhid ning õppe
jõud ja teadurid vabastatakse töölt 
õppeaasta lõppemisel. Teadurid, kel
le tööd tasustatakse lepingute või 
uurimistoetuste arvelt, vabastatak
se töölt lepingu või uurimistoetuse 
tähtaja lõppemisel.

77. Iga õppejõud on kohustatud 
tegema teadustööd ja iga teadur 
õppetööd. Õppetööd normeerib rek
tor kooskõlastatult selleks volitatud 
ametiühinguorganiga teaduskonda
de või instituutide nõukogude, sa
muti teaduskondade või instituutide 
koosseisu mittekuuluvate kateedrite 
või laborile ettepanekul.

78. Ülikool tagab õppejõududele 
ja teaduritele võimaluse iga 5 õp
peaasta jooksul vähemalt ühe se
mestri kestel tõsta oma kvalifikat
siooni. olles sel ajal vabastatud 
õppe- ja teadustööst. Kvalifikat
siooni tõstmise ajaks säilitatakse 
ametipalk.

85. Ülikoolil on õigus omandada 
oma legevuseks vajalikke mate
riaalseid väärtusi ning võõrandada 
rentida ja anda tasuta kasutami
seks oma bilansis olevaid mate 
riaalseid väärtusi. Ülikool võib bi
lansist materiaalseid väärtusi maha 
kanda, kui need on kulunud või 
moraalselt vananenud.

86. Ülikoolil on õigus tollimak 
sula ja lihtsustatud korras saada 
välisriikidest seadmeid, aparatuuri, 
inventari ja nende osi, trükiseid, 
medikamente, kemikaale ning 
muud õppe- ja teadustööks vajalik
ku.

87. Ülikooli vara käsutavad rek
tor ning rektori poolt selleks voli
tatud isikud.

tal- 9PPCJ^U v^i teadurina võc- 79. Õppejõud ja teadurid on õp-
ÜlHSe tööle kõrgharidusega isikuid, petöõ tegemisel kohustatud kinni
rj,' .^Rlina peao õppejõul või tea- pidama õppe- ja tunniplaanist ning

Г|' olema teaduskraad või -kutse, õppeprogrammist.

Teatavasti avati Eesti rahvuslik 
ülikool 1. detsembril 1919, majan- 
dusteaduskonda siis veel polnud. 
Alles 1. juulist 1920. aastal avati 
õigusteaduskonna juurde kauban
dusteaduse osakond. Viimane alus
tas tööd kahe õppetooliga (prakti
line poliitiline ökonoomia ja kau
bandusteadust ühe dotsentuuriga 
(tegevteadus), ühe lektoraadiga 
(kaubandusmaternaatika ja raama
tupidamine) ja ühe assistendiga, kes 
esialgu oli ka kaubandusmuuseumi 
hoidja.

Kaubandusteaduse osakond oli 
oma nimetusest laiem — peale kau- 
bandusspetsialistide hakati kaadrit 
ette valmistama veel pankadele, 
ministeeriumidele ja teistele majan- 
dusasutustele. Umbes 1/3 loengutest 
toimus eesti keeles, ülejäänud vene 
ja saksa keeles. Alles 1930. aasta
tel mindi täielikult üle eestikeelsele 
õppetööle. Selleks ajaks oli oma 
kaader ette. valmistatud.

Hoogsalt kasvas üliõpilaste arv: 
1921. aastal õppis kaubandustea
dust 275 üliõpilast, 1926. aastal 
aga 936. See arv oli ka kõrgeim. 
Hiljem oli nimekirjas 500—600 ini
mest, nendest vähemalt 2/3 mehed. 
Lõpetajaid andis teaduskond
1923....1940. aastani 1229, s. t.
keskmiselt 68 aastas. Lõpetajate 
väike arv võrreldes õppijatega 011 
seletatav asjaoluga, et enamik üli
õpilasi õppis iöö kõrvalt. See tä
hendas õppeaja pikenemist või õp
pimise katkestamist.

Aeg-ajalt korrigeeriti õppeplaane. 
Vastavalt 1. juulist 1932 kehtesta
tud õppekavale oli õppimise aeg 
kolm aastat, 1935. aastal kinnita
tud kavade alusel aga neli õppe
aastat. Iseseisev majandusteadus
kond loodi ülikoolis 1. jaanuarist 
1938, siis juba 11 professuuriga. 
18. juulil 1938. aastal võttis tea
duskonna nõukogu vastu õppe- ja 
lõpetamismääruse, mille järgi õp
pekursus jagunes üldkursuseks ja 
erialakursuseks. (Midagi sarnast 
tuleb ka 1990/91. õppeaastast ala

tes.) Eriharusid oli siis kolm: 
1) rahva- ja riigimajandus; 2) kau- 
bandus-tööstusasjandus ja 3) kind- 
lustusmaj andus.

Nõukogude võimu kehtestamise
ga Eestis koondati majandusteadu
se õpetamine Tallinna. 1941. aasta 
algul alustati juba seal. Saksa oku
patsiooni ajal toodi teaduskond, 
eelkõige tolleaegse rektori E. Kanti 
initsiatiivil Tartusse tagasi. For
maalselt loeti majandusteaduskond 
uuesti TÜ koosseisu kuuluvaks 
1. oktoobrist 1941, õppetööd suu
deti aga alustada 1942. aasta sü
gissemestrist. Vahepeal andis tea
duskond kümneid lõpetajaid nende 
hulgast, kellel õppimine jäi sõja 
ajal pooleli. Eksameid oli võimalik 
sooritada ilma loenguid kuulamata. 
Seda .ka lehti.

Pärast sõda kolis teaduskond 
uuesti Tallinna ning oli tervikuna 
seal kuni 1954. aastani. Siis toodi 
Tartusse kaubandusökonoomika eri
haru koos samanimelise kateedriga. 
Teaduskonna edasi-tagasi jooksuta
mine mõjus halvasti õpetamise ma
teriaalsele baasile, pikaks ajaks 
loodi kolimismeeleolusid. Peale üle- 
tulijale alustati siin kohe rahan- 
dusspetsialistide ettevalmistamist, 
hiljem lisandusid kaubatundjad, 
kaubandusraamatupidajad ja ma- 
jandusküberneetikud. 1988. aastal 
alustati vastuvõttu välismajandus
suhete alale kaugõppes, eelolevast 
õppeaastast õpitakse seda eriala ka 
statsionaarselt. Üliõpilaste arv tea
duskonnas küünib 1200-ni, neist 
üle poole on statsionaarselt õppi
jad. Lõpetajaid on viimastel aasta
tel olnud veidi üle 200. Õppejõud 
ja üliõpilased löövad jõudumööda 
kaasa vabariigi ees seisvate teadus
probleemide lahendamisele.

Kellele tuleb tänulik olla teadus
konna edasiviimise eest? Neid on 
palju. Nimetagem siinkohal esimest 
professorit Juri Fiiippovit, prof. 
Reinhold Marki (õpetas kaubandus- 
teadlasi 1923—1950), Mihhail Kurt- 
šinskit, Eino Akseli Kuusit, Hend- 
rik Seppa, Jaan Tõnissoni (luges 
ühistegevust), Edgar Kanti, Eduard 
Poomi, Arkadi Rannest, Felix Sauk- 
si, Herman Pautsi, Leo Tiiki, Uno 
Merestet, Raimund Hagelbergi. 
Peale praegu teaduskonnas tööta
vate õppejõudude aitavad teadus
konna heale käekäigule kaasa pal
jud matemaatikud, keemikud, füü
sikud, filoloogid, inajandusgeograa- 
fid. Loodame, et järgmised 70 aas
tat on veelgi tulemuslikumad.

VALNER KRINAL

Joonistas MARGUS SANGLEPP
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8. juulii on juubel arstiteadus
konna hospiiaalsisehaiguste ka
teedri professoril, vabariigi teene
lisel arstil Leo Päil.

Tariu Ülikooli arstiteaduskonna 
lõpetas ta 1950. aastal. Kandidaa
diväitekirja kaitses 1955, ja dok
toriväitekirja 1968. aastal. Profes- 
sorikutse anti 1970. aastal.

1958- 1989 töötas L. Päi hospi- 
taalsisehaiguste kateedri juhataja
na. Ta on olnud Eesti mitme põlv
konna terapeutide õpetaja. Teadus
likus uurimistöös on ta immuno- 
patoloogiiise uurimissuuna init
siaatoriks reumatoloogias. Tema 
tööd süsteemide sidekoehaiguste im- 

• muunsupressiivse ravi alal on rah
vusvaheliselt tuntud. Trükis on tal 
ilmunud 200 teaduslikku tööd. Mo
nograafia «Kliinilise reumatoloogia 
alused» on reumatoloogide hulgas

ÕNNITLEME!
üldtunnustatud. Tema juhtimisel on 
kaitstud 3 doktori- ja 8 kandidaa
diväitekirja. Juubilar on aastaid 
teinud suurt tööd vabariigi reuma
toloogide kaadri ettevalmistamisel 
ja kvalifikatsiooni tõstmisel.

Prof. L. Päi on NSVL Reumato
loogide Seltsi ja Eesti Reumatoloo
gide Seltsi juhatuse liige, Euroopa 

-Reumavastase Liiga (EULAR) ala
lise komitee liige ja NSVL Medit- 
siiniteaduste Akadeemia probleem- 
komisjoni «Reumatoloogia» liiga 

Õnnitleme lugupeetud professo
rit ja soovime tugevat tervist, uusi 
loomingulisi saavutusi ja palju 
õnne!

I Iospitaalsisehaigušte 
kateeder ja ÜMPI 

reumatoloogia labor

Igavesti
20-aastane

VIII viisaastaku viimasel õppe
aastal, keset sügavat seisakuaega, 
avati käsukorras I. septembril 1970 
Tartu (Riikliku) Ülikooli juures 
k e h a l i s e  k a s v a t u s e  õ p 
p e j õ u d u d e  k v a l i f i k a t 
s i o o n i  t õ s t m i s e  t e a d u s 
k o n d  Eesti, Läti, Leedu ja Val
gevene jaoks. Õppetööd tuli teha 
kolmes vahetuses kolm kuud. IX 
viisaastaku viimasest õppeaastast 
(1975/76) korrigeeriti plaane ja 
alates II vahetusest muudeti teenin
davat piirkonda — Valgevene 21 
kõrgkooli asemele tuli Kaliningradi 
(oblasti) 3 kõrgkooli, õppeajaks 
sai 2 kuud. Kuulajate arv vähenes 
järsult. Süsteemi järjekordne muu
tus toimus septembrist 1983. Lisaks 
eespool nimetatud kontingendile 
kohustati tegema ka N. Liidu pe
dagoogiliste instituutide ja ülikoo
lide kehalise kasvatuse teaduskon
dade erialakateedrite õppejõudude 
täiendõpet õppeajaga 2 kuud, 4 va
hetust aastas, Õppetöö vahetuses 
planeeriti kahel erialal, seega 8 eri
nevat vooru õppeaastas.

Lisaks eelnevatele täiendasid ala
tes 1971. aastast meil oma tead
misi ka Eesti sporditöötajad. Nende 
kursused kestsid ühe kuu. Siiani on 
kursustel käinud 862 inimest.

Kaheksa korda on teaduskond 
korraldanud 10-päevaseid seminare 
Liidu kõrgkoolide kehalise kasva
tuse kateedrite juhatajatele, osavõt
jaid on kokku olnud 831.

Üldse on teaduskonnas tõstnud 
kvalifikatsiooni 20 õppeaasta jook
sul 4609 inimest Liidu kõige erine
vamatest piirkondadest ja rahvus
test. Paljudele on Tartu Ülikool ol
nud esimeseks kokkupuuteks Eesti
ga ja üldse Baltikumiga. Viimastel 
aastatel, lisaks plaanilisele õppe
tööle, on teaduskond püüdnud kuu
lajatele anda ka põgusa ülevaate 
Eesti ajaloost, poliitilisest situat
sioonist ja püüdlustest. Elu on näi
danud, et meie probleeme on mõis
tetud. Arusaamatust ja nördimust

on tekitanud meie interliikumise te- 
gevusja taotlused. Omamoodi on 
osa võetud ka meil toimuvaist mii- 
tinguist ja kogunemistest, kuigi on 
seganud keelebarjäär. 1989. aasta 
veebruaris iseseisvuspäeval osalesid 
meie kuulajad ka rahvuslipu heis
kamisel Tartu Tähetorni jne. jne. 
Samuti väärib mainimist, et viimas
te aastate hinnatumaks suveniiriks 
on olnud meie kolmevärviline laua- 
lipp, mis ilmselt on kodus aukohal 
meenutamaks väikest Eestit ja Tar
tu Ülikooli. Seega poolehoidjaid ja 
sõpru on sugenenud palju.

Teaduskonnast on saanud paljud 
oma esimese impulsi järgnevaks 
teadustööks. Ei ole vähe neid, kes 
praeguseni on jõudnud kandidaadi- 
või doktorikraadini. Näiteks 1970., 
teaduskonna esimesel aastal ja esi
meses vahetuses täiendas end Vil
niuse Ülikooli noor õppejõud Juozas 
Saplmskas, kellest nüüd on saanud 
staažikas bioloogiadoktor, profes
sor. Palju on neid, kes on kasuta
nud hiljem võimalust astuda aspi
rantuuri Tartu Ülikooli.

Seoses teaduskonna tegevuse lõ
petamisega tahaks tänada kehakul
tuuri-, arsti-, ajaloo- ja matemaa
tikateaduskonna ning üleülikooli
liste kateedrite õppejõude, Kääriku 
spordibaasi, teadusraamatukogu, 
TÜ ajaloomuuseumi ja kõiki üli
kooli töötajaid, kes pikkade aasta
te jooksul ai tas id meid. Erilist tänu 
väärivad õppejõud, kes ei pidanud 
paljuks oma igapäevase töökoormu
se kõrvalt leida aega täiendustea- 
duskonna õppetööks Käärikul: pro
fessorid P. Tulviste, M. Kotik, 
T. Karu ja J.-H. Kaljusto, dots. 
A. Kivistik, v.-õp. M. Kivistik ja 
paljud-paljud teised. Eraldi tuleb 
nimetada dots. H. Palametsa, kes 
kõikides kuulajates suutis äratada 
tõsist huvi meie ajaloo ja kultuuri 
vastu. Suur, suur aitäh kõigile!

Lugupidamisega
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Kunstiaja
loolased Kielis

Ori ilus iradiisioon, et stuudiumi 
lõpetamisel võetakse ette üks eri
alane välismaareis. Sedapuhku käi
sid meie. kunstiajaloo diplomandid 
Kielis.

Selliste lausetega võiks käesole
vat juttu alustada ning näiliselt on 
kõik õige - tõepoolest sai käidud 
Kielis. Samal ajal on täiesti kohatu 
enesestmõistetavuse ala-toon. Para
ku. Sest kogu lugu on tegelikult 
pretsedenditu: viimase poolsajandi 
jooksul ei tea ühtki juhtu, mil min
gi humanitaareriala pooled tuden
gid sõidavad äkki erialaekskursioo- 
nile välismaale.

Käisime Kieli Ülikooli Kunstiaja
loo Instituudi kutsel. Kieli kunsti
ajaloo õppejõududele pole Eestimaa 
kaugeltki terra incognita: mitmed 
neist on käinud küll Tallinnas, küll 
Saaremaal, veetnud ka tunde Tartu 
toomkiriku ja Jaani kiriku vareme
tes. Eriline side Eestiga on aga 
instituudi juhatajal prof. Lars.-Olof 
Larssonil, kellele prof. Armin Tuul- 
se õpilasena on Tartu Ülikoolil ja 
siinsel kunstiajalool omaette tähen
dus.

Mõte küllasõidust tekkiski möö
dunud sügise! Bad Homburgis 
Böckler-Stiftungi konverentsi õhtu-

valduseS). Päev Lüneburgis ja tei
ne Lüübekis. Viimases loomulikult 
kirikud, vanalinn ning paraku 
ainult vaike sissepõige Anna-kloost- 
ri muuseumi, vaatamaks Memlin- 
gut, Notket ja Rodet. Kogu aeg ju 
hendamas Kieli õppejõud, lisaks 
prof. Larssonile prof. Adrian von 
Butlar, dr. Henrik Karge, dr. 1'wt 
Albreelit ja dr. Jan von Bonsdorffc 
Lisaks plaanitule läbisõidul Läänak 
Berliinis Dahlemi-muusem, kuil 
muuhulgas Botticelli, Sittow, J art 
van Eyek ja Venneer. Aga selle in 
formatsiooni ja n.-ö. visuaalsete 
muljete kõrval polnud vähem olu 
line see, kuidas meid vastu võeti 
Vastuvõtt rektori juures (tõesti oi 
ilus, kui stuudiumi jooksul satub 
tudeng korra ka rektori vastuvõtu 
le, rektor koos abikaasaga ka alla 
kirjutanu puü-saksa keeles peetud 
ettekannet kuulamas. Ja igal õhtu 
külas õppejõudude juures. Olmest 
(ühekohalised toad, igal hommiku 
Mercedes-kutsikas ootamas) ei hak 
ka rääkimagi.

Omaette, teema oleks kunstiaja 
loo õpetamine-õppimine Kieli Üli
koolis. Kümmekonna õppejõu käe 
all õpib umbes viissada tudengit 
(mõistetavalt tekitas alati heataht

SILVI
PEIL

tel prof. Larssoniga juttu ajades, likku elevust teade, et külla on sõit-
Ning kui Kieli ülikooli rektor prof. nud pool Tartu ülikooli kunstiaja-
Müller-Wille käis detsembri algul loo instituuti). Suur erialaraamatu-
meie ülikooli juubelil, siis lisaks kogu rikkaliku perioodikaga, õppe
onnitlustele oli tal kaasas ka amet- töö eelkõige seminarivormis.
lik kutse meie kunstiajaloo tuden
gitele.

Kielis — õigemini Schleswig- 
Holsteinis — oli meid 28. maist 
4. juunini viis tudengit ja allakir
jutanu. Lisaks soovis meiega lii
tuda Kieli külla kutsutud inglise 
filoloog Mall Tamm. Nädal pole 
küll pikk aeg, aga äärmiselt tiheda 
programmiga sai näha küll väga 
palju. Kiel oma Nikolai kiriku ja 
kunstimuuseumiga; 
toom, vanalinn ja loss. Ringsõit

Kieli mehi kiites ei taha kuidagi 
tänamata jätta ka meie ülikooli 
vastutulekut. Väga mõistvalt suh
tus asjasse rektoraat, palju sekel
damist meiega oli proua Laidveel 
välissuhete osakonnast. Ning ilma 
dekanaadi toetuse ja abita olnuks 
ilmselt võimatu sellise huviretke 
korraldamine diplomitööde kaits- 
miste ja riigieksamite ajal.

Me tahame jõuda ükskord taas 
Euroopasse — sinna, kus me ku- 

Srhbsu-irri na£ ‘ Tee sinna on ääretult
loss. PinrY4nH Pikk- ASa Kõnesolev sõit oli jälle

mööda Schleswig-Holsteini mõisa- u,<s Siimmukc sinnapoole, 
hooneid (need on loomulikult era- KAUR ALTTOA

AKADEEMIA (2
ILMUNUD ON EESTI K1RJANIKL LUDU KUUKIRJA 

AKADEEMIA 

1990. aasta 3. number:

Energia, entroopia, elukeskkond: Miks on keskkonnakaitse ka objek
tiivselt raske — Karl Rebane;

Murrangud kolmes maailmavaates ja valdkondade segunemine. I — 
Daniel Bell;

Punane kärbseseen animistlik-šamanistlikes kultuurides — Maret 
Saar;

«Absurdne aeg» ja kolm surma: Ühest Bernard Kangro luuletsük
list — Hasso Krull;

Kreeka filosoofia ja mõttemaailma sünnist — Mait Kõiv;
Seadustest, mis kujundavad poliitilist vabadust seoses konstitut- 

siooniga — Charles de Montesquleu;
Tõsi — Vilde utoopiast ja Eestist — Eduard Vilde;
Vana Tartu — Ott Kangilaski;
Vene kommunismi lätted ja tähendus. V — Nikolai Berdjajev jm.
Nõudke ajakirjanduse müügikohtadest.

H E I, H E I R A A M A T U K O G U S Õ B E R !

Alates 1. juulist avatakse raamatukogu kl. 10.
Aga alates 7. juulist on raamatukogu lahti suvise graafiku järgi:
kojulaenutused: E—R kl. 12— 16;
lugemissaalid:

7.— 15. juulini E—R 10— 17,
16.—29. juulini E—R 10—20,

L—P 10— 16,
,  30. juuli — 31. aug. E—R 10— 17.

1* . 
Võ!7

8. XI 1937 — 8. VI 1990

«Hoiuseni siis...» olid Su vl! 
mased sõnad, kui lahkusid kat^f 
rist. Ja käeviibe. Aga homset ^ll| 
enam polnud! Üheksateist aasa
ja üks kuu olid Sa meiega. Al3 
täpne, kohusetundlik ja hoolas, № 
ruldase töövõimega. Ikka abiv^1 
mis, vastutulelik ja muretsev, 
sid kõike südamega. Ja südamed 

nii head kui halba, naeru kl1 
nuttu . . .

Eestimaa leinapäeval, 14. juun 
sängitasime Su maamulda Eniaj01 
ürgoru kõrgele kaldapealsele Рч'с- 
tee kalmistule. Vihma sadas. S£’ 
poolt tehtu jääb, ja mälestus S1' 
nust meie südameisse.

Orgaanilise keemia katec

pere nimel 
TULLIO ILOMETS

Uusi trükiseid
Orgaanilise sünteesi praktiku11' 

laboratooriumitehnika. Teine trü^ 
H. Timotheus, A. Tuulmets. Tai-1 
1990, 400 eks., 68 lk., 70 kop.

Füüsika praktikumi töid keeru1*1, 
osakonna üliõpilastele. II. Iv* 
Jaek. Tartu 1990, 295 eks., 112 
rbl. 1.

Kohalik siisteravi traumatol^
gias ja ortopeedias. T. Savi, A.  ̂
ler. Tartu 1990, 700 eks., 40

40 kop> , .cl
Lasermeditsiin. Uudiskirjandus 

nimestik 3. Tartu 1990, 500 ekSi' 
120 lk., rbl. 1.50.

Teoreetilise majandusteaduse P° 
himõisted. Abivahend TÜ üliõpHjf5, 
tele teoreetilise majandusteaduse0? 
pimiseks. Vambola Türk. Ta^1 
1990, 500 eks., 80 lk, 85 kop^

Patoloogilise füsioloogia õpP1, 
tabelid. Metoodiline materjal ars(l 
teaduskonna III kursuse üliõpil3.̂  
tele. Seitsmes, ümbertöötatud J‘ 
täiendatud väljaanne. Robert Loü 
ga. Tartu 1990, 750 eks, 204 1** 
rbl. 1.50.

NB!
Semestri viimane ajaleht ili*llJ, 

29. juunil. See on lõpetajate ef1' 
number, kuhu muud lood kahju*4 
ei mahu.

Toimetaja VARJE SOOTA*

°IB Lehe talituse aadress 202400 Tartu, Ülikooli t. 18. TÜ, ruumid 240, 241, tel. 3 51 80. Tartu Trükikoja trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. III. «UT» ilmub reedet1' 

Tellim. ir. 2094. Tiraaž 2500 eks.
«Universitas Tartuensis» — газета Тартуского Университета, 202400 Эстонская Республика. Тарту, ТУ. Юликооли 18—241. Тел. 3 5180.

Ü L I K O O L I  A J A L E H T



TEEST SAAB VOITU KÄIES
MINGEM SIIS!

Ajaloo-
teaduskond

Ajaloo-osakond

J rr’ Anu
trendsen, Veiko — k i i t u s e g a  

J 1'*», Ene 
faasik, Marika 
м'.к> ^Ппа 
JJoider, Kätrin 
У'егта, Siiri 
alginõnmi, Eve 

^rvils, Piret

Rnhi’
£°mmot, Anu 
5“*tu, Maia 
5u“Hi, Ivar 
rS'iama, Anne-Ly 
‘ °nnov, Krista 
arrak, Anu — k i i t u s e g a

Kursusejuhendaja 
dots. LINDA ER1 NGSON

defektoloogi aosakond

^kobson, Katrin 
Kaire 

J^Pel, Kadi 
‘•rrter, Merike 
abidas, Marge 

f c t s ,  Marika 
Jjl.bhailov, Katrin 

a '̂- bes b'/~ M

Niidu, Merit 
Niineste, Aime 
Noormägi, Maire 
Parv, Siiri 
Peetso, Maia 
Riistan, Lembi 
Sulane, Margit 
Tali, Liili 
Tammaru, Kai 
Uibo, Sirje 
Viksi, Helle

—  k i i t u s e g a

Kursusejuhendaja 
vanemõp. TIIU PUIK

M i t t e s t a t s i o n a a r s e l t

l õ p e t a j a d

Aialoo-osakond

Demjantšenko, Konstantin 
Ehasalu, Piia 
Izonov, Viktor 
Kanarbik, Mare 
Kokk, Helle
Lal!, Pelle 1
Maksimova, Irina
Meister, Külli
Mägi, Toomas
Rannamäe, EI vi
Taar, Elo
Udam, Sven
Väljataga, Ainiki

Kursusejuhendaja 
dots. OLAF-MIHKEL KLAASSEN

Defektotoogiaosakond

Bunder, Heli
Eelmets, Sirly
Henk, Kaie
Ilves, Pille
Jerkavits, Ingrid
Kaarna, Tiiu
Kivipõld, Hilve
Kätt, Piret
Kula, Pilvi
Luik, Vilve
Merkuijeva, Liidia
Merkuljeva, Tiina — k i i t u s e g a
Mäses, Kai
Põldvee, Katrin
Raudkivi, Aive
Rosik, Aade
Savason, Anne-Ly
Strepkova, Anne
Tixrnpu, Marju

Kursusejuhendaja 
vanemõp. TIIU PUIK

Psühholoogiaosakond

K o o l i p s ü h h o l o o g i a
e r i a l a

Annijerv, Annemai 
Haljand, Tiit 
Jõemägi, Ene 
Kaldoja, Elve 
Kelder, Andres 
Nigol, Ulo 
Oja, Marika

Rebane, Rein 
Reinsalu, Veste 
Roosimägi, Maarika 
Rõhu, Eve 
Solvak, Külli 
Veier, Mai

S o t s i a a l p s ü h h o l o o g i a
e r i a l a

Are, Anu 
Alatalu, Kadi 
Eik, Ellu
Elberg, Elle — k i i t u s e g a  
Leinsalu, Riina 
Mikkinj Mai
Misevicius, Algimantas —

k i i t u s e g a
Põldmäe, Villu 
Qllik, Asra 
Simson, Reet 
Tellik, Anne 
Tihaste, Anne 
Veski, Janne 
Vjugin, Inna 
Viiidebauin, Lilija

T ö ö p s ü h h o l o o g i a
e r i a l a

Kaur, Elle 
Kuresoo, Vitve 
Org, Taimar 
Paju, Urmas 
Sahkur, Heite

Kursusejuhendaja 
prol. PEETER TULVISTE

Arsti
teaduskond

Raviosakond

Aart, Agnes 
Aava, Ave 
Ahlberg, Arrnen 
^llik, ,?largit
Altraja, Alan — k i i t u s e g a  
Arold, Anu 
Aus, Anneli 

Enno, Ester
Hanso, Indrek — k i i t u s e g a
Heinsoo, Maris
Hion, Tuuliki

Idla, Külli
Ilmoja, Л1 adis
llp, Anu
Ilves, Kadri — k i i t u s e g a
Ilves, Katrin

Järna, Sünne
Järvekülg, Sigrid

Kail, Siim
Kalling, Siret
Karelson, Maire
Karin, Anneli
Kase, Marju
Kaserna, Kadri
Kelk, Eve
Kersna, Anu

(Järg 2. lk.)
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ÜLIKOOLI AJALEHT

ki 0ma ‘s№Uku elu rajamine 
las ь ?  alusele sügavamas mõttes 
tc f̂ inimesel tunda elu kui mõ- 
l t(X[ud kulgu. Mida mõttekamana 

oma elu näeb, seda suurema 
, le8a ta ise elus toimib. Inimene 
0 >lnatab kõik välja, ainult mitte 
. >lQ elu mõttetuse tunde, sest meel 

te • 0,1 ^ {S ia sa,na • • • Meel on 
l^elikkuse vaimne tagapõhi. .. Sel- 

. sds praegusel pöördeajastul 
sel^■ пеп^е> kes pole veel hingeli- 

[ ja vaimselt välja surnud, sü- 
^cfv igatsus uue kokkupuute järele 
t 1 looduse kui ka vaimu ulgläte- 
*e£ü.

HERMANN KEYSERLING 
(1880—1946)

v f^4aihn, kus me elame, on ime- 
j Qarne ja täis lõputuid võimalusi. 
']lmese elu väärtus seisneb nende 
,0l>naluste äratundmises ja kasu- 

jiises. Me sünnime juhuslikus 
ty , as ja igaühel on võimalus õp- 
yaa seda, mida inimkond on juba 
tS.da saanud. Inimene võib Õppida 
QülS/lt ja kõike, kui ta vaid oskab
l]P>da. l(a vitaalsust ja spontaan- 
4st saab õppida. Kõigepealt peak- 

,!"le aga õppima tantsima. Peaksi- 
,]e oskama elus olla sama spon- 
.Qa'ised kui tantsides. Elu on tants 
Ia {ants on elu.

ARNOLD KEYSERUNG 
(s. 1922)

Taastril kk «Sõn uniitoojast» 
nr. 4 (28) 1990



UNIVERSITAS TARTUENSIS

Arsti
teaduskond

(Algus 1. lk.)

Kiviste, Kersti 
Kokk, Kersti
Kokk, Tuuli — k i i t u s e g a  
Korjus, Liia 
Kortspärn, Peep 
Kostjuk, Jelena 
Kruup, Sven ■
Kuliaste, Riin 
Kuur, Riin
Kuusk, Krista — k i i t u s e g a
Kõvask, Anne
Känd, Kadri
Laane, Pii*be
Laurimaa, Piret
Leedo, Sirje
Leheäär, Marianne
Lemsalu, Tiina
Leparnets, Briglta
Levo, Mart
Lindemann, Ingrid
Linnastnägi, Liina
Loonurm, Kaire
Luik, Ene
Lõivukene, Krista
Lõo, Andres
Mand, Eve
Metsla, Signe
Mikk, Aivi
Murrus te, Marko — k i i t u s e g a
Mägi, Kadri
Noot, Heli
Nursi, Anne
Nõmm, Maire
Ojakäär, Arlja
Ojasalu, Aivi
Orav, Mare
Orrin, Tambet
Padrik, Lee
Padrik, Peeter
Palo, Kadri
Palumaa, Kadi
Parts, Hille
Peetris, Ingrid-Liliana
Ploom, Kadi
Pokk, Paavo — k i i t u s e g a  
Pook, Anu 
Prikk, Kaiu 
Põldoja, Elle
Põlluste, Kaido — к 1 i t u s e g а 
Põlluste, Kaja 
Reimand, Kadri 
Rinne, Ilse

Rinne, Olavi 
Ristimäe, Tiina 
Roose, Indrek 
Rostental, Katrin 
Rüütel, Annely 
Saarepuu, Kaja 
Sang, Liina 
Seidelberg, Katrin 
Sepp, Kaja 
Siinmaa, Kai 
Siller, Aune 
Sirokova, Sirli 
Sorro, Ulvi
Sukles, Kai — k i i t u s e g a
Talving, Jaak
Tammeväli, Katrin
Teedumäe, Katri
Toom, Marje
Torm, Jaanus
Tähepõld, Peeter
Ulbo, Rainer
Uusma, Marit
Valdaru, Mailis
Valma, Piret
Varres, Ahti
Veerus, Piret — k i i t u s e g a
Viira, Marge
Vilde, Karmen
Visnapuu, Piret
Väin, Edda
Väljqots, Kais
Oöpik, Merle

Kursusejuhendaja 
prof. MÄRT SAARMA

(vene õppekeelega) 

Alektorov, Miroslav —
k i i t u s e g a  

Balog, Artur — k i i t u s e g a  
Begojan, Gajane 
Dmitrijeva, Aljona 
Grigorjan, Nune — k i i t u s e g a  
Jefimova, Larissa 
Kalle, Tiina 
Kiti ja, Eliso 
Knjaginina, Galina 
Madfis, Vadim — k i i t u s e g a  
Omiadze, Ludmilla 
Poprošalova, Niina 
Postolova, Ljudmilla 
Severdjonok, Olga 
Sindejeva, Natalia — k i i t u s e g a  
Samirjan, Zarine 
Sandrik, Jelena 
Zujeva, Galina

Kursusejuhendaja 
prof. MÄRT SAARMA

Pedi aatri aosakogd

Annus, Triine — k i i t u s e g a
Antson, Anne
Honga, Eda
Kaasik, Heli
Kukk, Terje
Konks, Anne
Käär, Linda
Köbas, Kristel
Laht, Mari
Lepikov, Lea
Liivja, Pille
Luts, Katrin
Marran, Merike
Moosar, Leelo
Muug, Kölli
Mäe, Maire
Nappa, Tiina
Normet, lvi
Poobus, Signe
Post, Maire
Pruks, Ülle
Päär, Signe
Raave, Anneli
Rätsep, Merike
Sepp, Ave
Tammann, Tuuli
Tarraste, Sirje — k i i t u s e g a
Toikka, Berta
Toomsalu, Kale
Uriko, Aire
Uskam, Ulvi
Velnla, Maie

Kursusejuhendaja 
ass, KAIE PRUUNSILD*

Spordimeditsiiniosakond

Belokon, Sergei 
Jasjukevitš, Tiia 
Kadzaja, Marina 
Kukstaite, Erneta 
Otiškjavitšus, Davlus —

k i i t u s e g a
Pabarcus, Eduardas
Pranckevitciute, Jurate
Pruus, Avo
Rutkauskas, Ginas
Rutkauskiene, Jekaterina
Schmidt, Katrin
Smilgjavitcute, Ale
Talamanov, Oleg — k i i t u s e g a
Telberene, Elektra
Valantiejäene, Jurate

Kursusejuhendaja 
prof. TOOMAS KARU

Spordimeditsiiniosakond 
(kõrgema kehakultuuri

haridusega)

Arutjunjan, Varuzan 
Belan, Valeri 
Dokšina, Irina 
Džavadova, Irina 
Halatjan, Ovik 
Hodžageldijev, Tšarõmõrat 
Hutšišvili, Malhazii 
Jevtejeva, Veera 
Junjajeva, Anna 
Järvelaid, Mari 
Karpuk, Džemma 
Klimbek, Klara 
Komarovskaja, Nadežda 
Konovalova, Galina 
Kritsjuk, Vassili 
Krõšen, Jelena 
Külm, Erki 
Lihhatšova, Marina 
Makarova, Jelena 
Maslov, Oleg 
Maslova, Natalja 
Sanojan, Marina 
Predko, irina

Kursusejuhendaja 
prof. TOOMAS KA RL

Stomatoloogiaosakond

Anderson, Ly 
Dovbõš, Aleksander 
Hunt, Merike 
Jakoobi, Svea 
Kahar, Aili 
Kuningas, Reet 
Kurvits, Silja 
Kuusemets, Ene 
Lahe, Jaan 
Laks, Kaja 
Lamp. Anu 
Lehes, Kersti 
Lokko, Hella 
Luht, Robert 
Luide, Maie 
Mark, Helle 
Orro, Kersti 
Pisk, Kristiina-Mari 
Praats, Kaire 
Pärg, Elo 
Rebane, Anu 
Reinaste, Kaido

Sada, Svetlana 
Sprengk, Annelt 
Talving, Maret 
Tarum, Andres 
Tootsi, Anu 
Truija, Indrek 
Uibo, Nele 
Vuks, Andrus 
Vuks, Eve

Kursusejuhendaja 
dots. NADEŽDA VIHM

Farmaatsiaosakond

Aleksandrov, Maie
Allmann, Annely /
Alt, Ene . ;7
Elland, Marika
Ernits, Merle
Hainla, Liia
Jõks, Margit
Jürgenson, Anu
Kask, Raivo
Kask, Ruta
Kirotar, Aune
Kuldina, Külli
Lainemurd, Katre
Leiutnees, Merit
Mutt, Kadri
Ojaveer, Eda
Oraste, Riina
Pilve, Enn
Pilve, Helle — k i i t u s e g a  
Raide, Made 
Rand, Piret 
Rebase, Katrin 
Redpap, Anu
Sarap, Evelin '
Sukk, Riina
Tooming, Kristina
Vaha, Tiiu
Vilgelm, Mai
Vilpart, Piret
Viilis, Ui

Kursusejuhendaja 
vanemõp. AIN RAAL

Bioloogia-
geograafia-
teaduskond

Bioloogi aosakond

Aumees, Audrus
Drews, Monika — k i i t u s e g a
Harak, Margus
Hegren, Marina
Idla, Inna
Jaagant, Ivo
Kalling, Anne

Kübar, Kaja
Laks, Silja
Lett, Urmas
Marits, Reet
Mikelsaar, Hannes
Männil, Peep
Pall, Peeter
Petuhov, Merike

Pilt, Lehli — k i i t u s e g a
Pilvet, Lea
Rannap, Riinu

Remm, Maido — k i i t u s e g a  
Rohi, Mall 
Saarma, Urmas 
Sellis, Urmas 
Sepp, Monyca

Sõelsepp, Thea 
Tambets, Meelis 
Tiigimägi, Piret 
Truumaa, Irja 
Vaar, Hele 
Veegen, Annelie 
Vetemaa, Markus 
Vilbaste, Enn

Kursusejuhendaja 
vanemõp. RIHO KÖIVEElf?

Geograa fi aos akomd

Allilender, Kaja 
Alnsaar, Mare

Kliimask, Jaak 
Leinsalu, Reivo 
Mõisja, Kiira — k i i t u s e g a  
Peil, Tiina
Ploom, Irene — k i i t u s e g a
Pormeister, Merle
Puura, Taime
Pärnpuu, Alvar
Ranniku, Indrek
Soomer, Angela
Trumm, Avo
Vaht, Gunnar
Vaht, Ülle

Kursusejuhendaja 
dots. RIHO MÄELO

Geoloogiaosakond

Alasi, Kalle 
Ehte, Külli 
Kalamäe, Peep 
Kansi, Kaido 
Kuusing, Merle 
Lepland, Aave 
Lepi and, Aivo 
Nelke, Peedo 
Nemliher, Jüri 
Noor, Allan 
Pihlar, Rein 
Vendt, Maire

Kursusejuhendaja 
vanemõp. RIHO MOOTSE

Filoloogia- 
teaduskond
Eesti keele ja kirjanduse 

eriala

Aadel, Pille 
Allorg, Iris 
Bagala, Chätrin 
Erelt, Pekka 
Hendrikson, Ülle 
Heldema, Tiiu
Kalvele, Marika — k i i t u s e g a
Kaust, Loone
Kern, Katrin
Kivine, Heddy
Koger, Lilian
Konsa, Piret
Kurvits, Anita
Kuusik, Tiina
Kõvatomas, Ene
Käiväräinen, Kirsti
Köss, Tiia
Laak, Marin
Laats, Aile
Linnart, Jana
Loper, Ines *
Mägi, Piret 
Oidekivi, Rein 
Pais, Monika 
Pennonen, Tiina 
Piibeleht, lvi 
Ratas, Reet 
Sepp, Thea 
Silm, Signe 
Särg, Indrek 
Tael, Tiina 
Talv, Ene 
Tint, Marika
Verschik, Anna — к 111» $ 0 0 а 
VUdik, Katri*

Vutt, Andriela — k i i t u s e g a  
Võik, Ilona — k i i t u s e g a

Kursusejuhendaja 
dots. JAAK PEEBO

; >
ŽurnalistKca eriala

Astok, Hannes 
Kaats, Inga 
Kallaste, Vilja 
Kannik, Indrek 
Kokk, Aavo 
Kukk, Kristel 
Lang, Tiina 
Murutar, Kati 
Narmont, Donata»
Nobel, Ene 
Post, Evar 
Pruuli, Tiit
Pullerits, P riit.— k i i t u s e g a
Reinart, Tiina
Reinart, Tiit
Soidro, Mart
Tamm, Piret
Tiikmaa, Helle
Veldre, Ülo

Kursusejuhendaja 
dots. SULEV UUS

Inglise keele ja kirjanduse 
eriala 

•

Aidnik, Katrin 
Gabor, Jana 
Hendrikson, TÜna ,
Kaljas, Margit
Karro, Reet — k i i t u s e g a
Kork, Kaie
Lembinen, Sulo
Lukk, Alliki
Pukk, Anu
Punnlng, Triine
Rqlnmann, Kartoa

Rlhvk, Pille 
Rusetski, Regina 
Zvirik, Kadi 
Tlmma, Tiia 
Toming, Maive 
Trummel, Asta 
Vaher, Klea
Veskis, Aire-Mae — k i i t u s e g a  
Viherpuu, Ave — k i i t u s e g a  
Viru, Epp 
Vist, Kadi

Kursusejuhendaja 
vanemõp. LEILI KOSTABI

Saksa keele ja kirjanduse 
eriala

Antzon, Kaari 
Eik, Jaanika 
Joon, Ann-Aet 
Kikas, Piret 
Kivi, Katrin 
Koop, Katrin 
Käppa, Kadri 
Lohvart, Signe 
Lupp, Marge 
Mäeorg, Tiina 
Mäeots, Anu 
Rokk, Maret 
Villenthal, Pille

Kursusejuhendaja 
dots. KOIDU UUSTALU

Prantsuse keele 
ja kirjanduse eriala

Alep, Tiina 
Kits, Kai 
Siig, Signe 
Siirak, Ülo 
Sisask, Kaia 
Uibo, Tiia

Kursusejuhendaja 
vanemõp. ANU TRE1KELDEÜ

Vene keele ja kirjanduse 
eriala

Aimsatu, Mare 
Anton, Andres 
Anton, Jana 
Borissov, Tiina 
Juhkov, Krista 
Käis, Aila 
Kalberg, Tiia 
Kazieva, Renata 
Koorep, Jana 
Laikjõe, Marina 
Maidla, Katre 
Mällo, Diana 
Otsing, Anneli 
Pukonen, Mailis 
Puck, Kaja 
Rooslõis, Angela 
Sildnik, Rita 
Säde, Inga 
Teetlok, Mai 
Tohver, Ilona 
Volmer, Külli

Kursusejuhendaja 
vanemõp. SVETLANA MELTSER

(vene rühm)

Aleinlkova, Natalja 
Amelin, Grigori 
Berštein, Jevgeni 
Besprozvannõi, Vadini

— k i i t u s e g a
Blumbaum, Arkadi 
Bogatšova, Milena 
Bolotov, Dmitri 
Gehtman, Vladislava 
Jakovleva, Natalja 
Krehhova, Svetlana 
Kritsjuk, Anžella 
Kuzovkina, Tatjana 
Makarova, Jana

Matvejeva, Natalja 
Milerman, Irina 
Örehhova, Svetlana 
Poberjozovskaja, Alla 
Prokopenko, Alla 
Savitševa, Irina 
Semenjura, Aljona 
Zukov, Kirill 
Timina, Natalja

- Tirul, Irina
Vardanjan, Tatjana 
Veisman, Niina

Kursusejuhendaja vanemõp.
JELIZAVETA-KARINA

KOSTANDI

M i t t e s t a t s i o n a a r s e d  
l õ p e t a j a d  v

Eesti keele ja kirjanduse 
eriala

Ahk, Ülle 
Allik, Kaja 
Erik, Hilju

(Järg 2. lk.)
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FikHoogiateaduskond
(Algus 2. lk.)

Sr“n, Iile 
fcsalu, Kadi 
f e ne- Aire 
f aldvee, Anu 
Sai4  Hola 
5afk, Tiiu 
50l|i. Malve 
J°°reP, Piret 
ManiSgj, iris

I «и ' Kadi 
Jftnann, Airi 
P 'n , Jaan 
S?.e*ets, Madis 
» ,  Liivi 
p !c4  Kaia 

Janika 
Ц П ! ,  E p p

Pa Maarika 
jjndmaa, Kersti 
J lba. Karin 
Esileht, Aime

Rähni, Mare 
Salu, Meery 
Schmidt, Maie 
Sepp, Tiina 
Toomas, Merike 
Trubon, Terje
Truve, Kene — k i i t u d e g a  
Tuude, Marju 
Tuvi, Edna 
Vahtramäe, Ell

Kursusejuhendaja
dots. JAAK PEEBO

Zurnalistika eriala

H ara vee, Juhan 
Valmis, Aarne

Kursusejuhendaja 
dots. SULEV UUS

Saksa keele ja kirjanduse 
eriala

Lindman, Marika 
Meigo, Laida 
Ploom, Marju 
Tambur, Katrin

Kursusejuhendaja 
dots. KOIDU UUSTALU

Inglise keele ja kirjanduse 
eriala

Aavik, Svea 
Hakkaja, Mirjam 
Jalakas, Ene 
Kivastik, Sulev 
Kriisa, Leelo 
Merirand, Marika 
Metslang, Meelis 
Peep, Tiina 
Rebo, Ülte 
Urb, Ilona 
Vanala, Merli

Kursusejuhendaja 
dots. AINO JGGI

Vene keele ja kirjanduse 
eriala

Fjodorova, Inna 
Fridljand, Vladimir 
Harak, Veolla 
Hotko, Larissa 
Kannimäe, Valli 
Klepikova, Irja 
Kodas, Tatjana 
Kravetskaja, Valentina

Medvedjev, Jevgeni 
Põldvere, Kirti 
Saage, Kristel 
Saveljeva, Larissa 
Stepanenko, Galina 
Valme, Natalja 
Vanatoa, Allan 
Viks, Anu

Kursusejuhendaja 
dots. EDA VAIGLA

,  PIMEDUSES EUAB 
SEE, K E S  L ($ A K $ ■ E ^- 
Tl

[R A A M A T U lO  E l LO £
! ЗА  IS E  £1
' VCIR3UTA...

ka-keemiateaduskond Kehakultuuriteaduskond Matemaatika-
Keemiaosakond

i f r A i a r
Prr ’ Peeter — k i i t u s e g a
Hrs- Pille 
|/Ба, Anneli

H  Ene 
Й  dvee, Ruth 

Marju 
, aa"e, Tiiu 

Tarmo 
L̂i Jaan 
M Va' ^ is ta  
fewük, Karin
„ etnets, Vahur — k i i t u s e g a
0 JU- Beata 
parfv, Aivo

Ря ’ Aivar
p ^peli Kersti — k i i t u s e g a  
R“0|akainen, Tiina 
ll'**t, Heli 

|aar> Kaja
p ltllari Annaliisa — k i i t u s e g a  
> n e , Alo

Tan? ’ ^ rve
nitTi, Toomas — k i i t u s e g a

Tiisler, Ulvi 
Tõnsberg, Endrik 
Veer, Margit 
Veiderma, Riiu

Kursusejuhendaja 
vanemõp. HENN KUUS

Füüsikaosakond

Alles, Harry 
Anissimov, Igor 
Elnberg, Urmas 
Eintalu, Jüri 
Kalajas, Gunnar 
Kask, Kill 
Keskpaik, Ivar 
Kimmel, Veljo 
Kutser, Tiit 
Laidus, Urve 
Mikli, Valdek 
Ojaveer, Ott 
Petersell, Toomas 
Pärn, Roland 
Reinson, Urmas 
Tars, Märt
Tisler, Priit — k i i t u s e g a  
Veddel, Lembit 
Vellerind, Rain 
Voog, Allan

Kursusejuhendaja 
dots. KALEV TARKPEA

(vene õppekeelega)

Bazanova, Natalia 
Boiko, Sergei
Djomina, Tatjana — k i i t u s e g a
Eivin, Leonid
Gontšarov, Vladimir
Menova, Galina
Tšarnjavski, Jevgeni
Tšurilova, Tatjana

Kursusejuhendaja 
vanemõp. ENN PÄRTEL

Allik, Tiia 
Ankru, Krista 
Arro, Ain 
Hansar, Leo
Järvelainen, Riho — k i i t u s e g a
Jürimäe, Jaak
Kallaste, Merike
Karvak, Eino — k i i t u s e g a
Kits, Kaja
Koolmeister, Henn — k i i t u s e g a
Koolmeister, Katrin
Kruuda, Kerstin
Kurm, Anu
Kõrgesaar, Kairi
Lill, Peep
Linnas, Taimo
Linnas, Tiia
Mast, Helen
Maiste, Magnus
Meema, Piret
Merusk, Mae
Männik, Hannes
Nigul, Alar
Orav, Priit
Orrin, Leies '
Paavel, Jüri 
Paavel, Kalre 
Palk, Andres
Prave, Ergo — k i i t u s e g a
Prave, Marika
Purrei, Aire
Rahnik, Merike
Rahnik, Vallo
Rattur, Andres
Susi, Anu
Tündre, Hanno
Unger, Pille
Valgepea, Eve
Veede, Einar

Kursusejuhendaja 
vanemõp. ARNE LAOS

Vene osakond

Balõkina, Svetlana
Ivanova, Irina — k i i t u s e g a
Kapanen, Irina
Kurotškina, Olga
Lakstigal, Andrei — k i i t u s e
MakuŠin, Valeri
Mussanova, Jelena
Mürsep, Margarita
Osseiko, Svetlana
Riehakainen, Larissa
Tsetski, Viktor

Kursusejuhendaja 
dots. REIN TORM

M i t t e s t a t s i o n a a r s e l t
l õ p e t a j a d

Kiblik, Aleksander 
Koorep, Peeter 
Kottise, Margit 
Kütt, Kalev 
Laanemäe, Alar 
Lelumees, Toomas 
Lepik, Endel 
Minn, Meelis 
Reelo, Zanna 
Siilak, Andres 
Veebel, Ain

teaduskond
Matemaatika eriala

Auksmann, Eva 
Aus, Jana 
Dalberg, Lembit 
Dalberg, Reet 
Halapuu, Aivar 
Heinsaar, Merike 
Hang, Mare 
Ingo, Juta 
Järvala, Riiu 
Kaljuste, Alar 
Kamenik, Eha 
Krüüts, Aili 
Lember, Tiina 
Loodus, Eva 
Lubja, Kairi 
Musting, Tiia 
Orav, Marje 
Priimus, Age 
Raudver, Piret 
Reino, Tiina
Sepp, Sirje — к i i t u s e g а 
Stoicescu, Grigore-Kalev 
Tamm, Taimi 
Uritain, Mare 
Veevo, Anneli

Kursusejuhendaja 
dots. TIIT LEPMANN

Rakendusmatemaatika 
eriala

Annus, Juta 
Jeletski, Iris-Barbara 
Järv, Rita 
Kiissd, Andi 
Latik, Leela- 
Luik, Elger
Luik, Piret — k i i t u s e g a  
Reha, Kadri
Rämmer, Annela — к i i t u s e g-a 
Truusa, Piret

Kursusejuhendaja 
dots. MATTI FISCHER

Matemaatika 
eriala 

(vene õppekeelega)

Aleksejev, Igor
Bõstrova, Darja
Gorohhova, Tatjana
Gron, Irina
Kinner, Larissa
Krutetskaja, Tamara
Waširina, Jelena — k i i t u s e g a
Peets, Silvia
Pokinboroda, Svetlana
Poljanker, Katrin
Rjabtseva, Marina
Strugovets, Natalja
Škiljova, Inna
Volodarski, Juri

Kursusejuhendaja 
dots. UNO KALJULAID
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Majandusteaduskond
Kaubandusökonoomika 

eriala

Birk, Anu — k i i t u s e g a  
Hiie, Katrin 
Jõeäär, Tiiu 
Krieger, Alargit 
Laikjõe, Andres 
Lepind, Kats 
Nigol, Ebbe 
Nigul, Ago
Oidekivi, Merie — k i i t u s e g a
Plllov, Signe
Pung, Anneli
Sikk, Ingrid
Stroom, Kristiine
Sulg, Marianne
Suurkütt, Ave
Talv, Anneii
Tammjärv, Kerslin
Tamvere, Eha
Toobal, Hiltar
Tuik soo, Ester
Tuulik, Mirja — k i i t u s e g a  
Yällo, Silja

*
Kursusejuhendaja 

dots. AURE JÄRVEOTS

Rahanduse ja krediidi 
eriafa

Hendrikson, Heiti 
Juppets, Epp 
Jürgenson, Agnes 
Jürgenson, Andrus 
Kask, Rita 
Kruto, Olla 
Liivamägi, Vello 
Melts, Monika 
Pant, Enn 
Raag, Taimi
Rfcntel, Liivi •?
Sarapuu, Ullar
Sein, Kristi
Sõerd, Aivar
Vaserik, Ullar
Vessel, Heidi
Vetik, Viljo v-TgL.

Kursusejuhendaja 
dots. NADEŽDA IVANOVA

ToÖstuskaubatundmise 
ja kaubanduse 

organiseerimise 
eriala

Ansu, Heidi 
Astmäe, Aira 
Jõesaar, Margit 
Kalam, Heidi 
Kukk, Taivi 
Käärid, Tiiu 
Luup, Tiiu 
Mõller, Kaja 
Nugis, Ellen 
Nugis, Sven 
Paukson, Margit 
Raudsepp, Mart 
Solom, Tuuli 
Subi, Signe 
Talli, Koidu
Trei, Kaia •
Vilt, Veidi

Toidukaubatundmise 
ja kaubanduse 
organiseerimise 

eriala

Aasmäe, Katrin
Brandmeister, Inga — k i i t u s e g a
Meerits, Siivi — k i i t u s e g a
Mölder, Pille
011, Viire
Reinsberg, Marika
Roose, Eve
Seliste, Eike
Talvis, Ulve

Kursusejuhendaja 
dots. TÕNU MAUR1NG

Kaubandusraamatu- 
ptdarnise ja -analüüsi 

eriala

Karniol, Monika 
Karolin, Monica 
Kaurla, Thea 
Kroll, Karin 
Kutsar, Kristel 
Kuusmann, Monika

Kõrtsmann, Kai 
Maisvee, Tiina 
Meos, Terje 
-Meri, Liivi 
Meriis, Katty 
Mälksoo, Monika 
Närap, Tea 
Orro, Elmar 
Prangel, Sirle 
Randrüüt, Kai 
Raup, Siivi 
Rospu, Krista 
Tigane, Reet 
Tooming, Liivi 
Toompuu, Tuuli 
Tregubova, Inga 
Tõugjas, Joel 
Unt, Tiina 
Viir, Epp 
Välja, Meeme

Kursusejuhendaja 
vanemõp. PRIIT PEETS

(vene õppekeelega)

Filippova, Veronika 
Fjodorova, Eva 
Folkman, Irina 
Gaidunko, Irina 
Kipper, Tuuli *
Kotelevskaja, Galina 
Lebedeva, Natalja 
Mihaltšcnko, Jelena 
Pesjukova, Tatjana 
Tarasenko, Tatjana 
Titenok, Irina 
Tšerenkova, Lena 
Volkov, Valeri 
Õispuu, Irina

Kursusejuhendaja
vaneinlab.

MARINA PODGORNAJA
e®V C3E!

Majandusküberneetika 
ja statistika 

eriala

Priske, Marika 
Reinsalu, Eäre 
Suits, Raul 
Uibo, Annely
Uibo, Jaano — k i i t u s e g a  
Vahur, Urinas 
Viigimäe, Anneli 
Värton, Kairit

Kursusejuhendaja 
dots. HELJE KALDARU

Mi H e s t a t s i o n a a r s e l t  
l õ p e t a j a d

Kaubandusökonoomika 
eriala

Aas, Astrid 
Gailan, Merike 
Haaboja, Ullar 
Haljak, Mare 
Helin, Anneii 
Härmaorg, Ülo 
Johanson, Tiina 
Jtiht, Uile
Juurrnaa, Renate k i i t u s e g a  
Kivi, Helle 
Kull, Tiiu
Kuzemtšenko, Marianne 
Kämärä, Erži 
Liiva, Riina 
Lillepõld, Maia 
Lubi, Külli 
Lumi, Tiina 
Länts, Katrin 
Maask, Ülle 
Martinson, Külli 
Mihkelsaar, Liivi 
Must, Andres 
Paakspuu, Merike 
Pütsep, Viive 
Reek, Siiri
Salmistu, Kady t-K.
Suurmann, Marika
Talmar, Rain
Teder, Silja
Toppi, Janika

Kursusejuhendaja 
dots. PEETER VIIRES

(vene rühm)

Bodnar, Anžella 
Himišinets, Galina 
Käratsev, Vladimir 
Karpova, Marina 
Kiblik, Irina 
Korol, Marina 
Kuzinitševa, Ida 
Mihailova, Natalja 
Mihailova, Larissa 
Pavljuk, lrena 
Rozenfeld, Irina 
Sahharova, Natalja 
Salukvadze, Tamaz 
Šibalova, Ljudmilla 
Žurkina, Svetlana

Tsetsulina, Irina 
Totšilina, Nadežda 
Tšerjomuškina, Inna 
Us, Tatjana

Kursusejuhendaja 
dots. MARE JÄRVEOTS

Rahanduse ja krediidi 
eriafa

Annus, Leelo 
Hakman, Hiie 
Johanson, Rita 
Kaare, Jaak 
Karm, Anneli 
Kustap, Anu 
Kõiv, Jana 
Laanemaa, Airi 
Metsoja, Kaire 
Murula, Ülle 
Nöps, Ülle 
Paala, Raivo 
Paasoja, Külli 
Pagel, Heiki 
Paidra, Ülo 
Roosioja, Aime 
Runnel, Ingrid 
Rõigas, Enn 
linun, Ave 
Tättar, Tiina

Kursusejuhendaja 
prof. VAAABOLA RAUDSEPP

Kaubandusraainatu- 
pidamise ja -analüüsi 

eriala

Elias, Irja 
Feldman, Ütle 
Kard, Margus 
Meus, Maarika 
Mälgi, Anu 
Palmipuu, Mai 
Tepper, Piret 
Varamäe, Tiina

Õigusteaduskond
Ahse, Annely
Eelmets, Reeli
Eensoo, Margus
Hallikvee, Lii
Heido, Raul
Inno, Ave
Kallemaa, Kaupo
Kase, Annely
Kase, Ullar
Kiidjärv, Donald
Kiris, Hannes — k i i t u s e g a
Koger, Aivar
Koks, Agne
Kraavi, Krista
Krüüner, Külli
Kulpson, Tiina
Kuningas, Kalev
Kuusk, Maarika
Kõrgesaar, Urmas
Künka, Kairi — k i i t u s e g a
Logberg, Inken
Lään, Harras — k i i t u s e g a  
Mark, Maili 
Mark, Meelis 
Mulla, Heli 
Mäesalu, Eiri 
Nemsitsveridze, Zakaria 

Ojuland, Kristiina 

Paron, Ene
Paron, Raino — k i i t u s e g a  
Parts, Triin

Raudsepp, Margit-Marit
Roht, Täina Щ
Saar, Margit
Saarsalu, Katrin
Schults, Alar
Schults, Piia
Sepp, Tiit
Siigur, Erik
Siil, Riho .
Sällaste, Toomas — k i i t u s e g a
Šuvalov, Ardi

Tartu, Meelis
Tenso, Vahur
Täbar, Eva
Tomberg, Helen-Lumelille 
Tomberg, Toomas 
Uuli, Andres

Kursusejuhendaja 
dots. ERIK KERGANDBERG

A l i t t e s t a t s i o n a a r s e l t
l õ p e t a j a d

Alas, Nona 
Andrekson, Piret 
Antje, Riina 
Arro, Ira 
Jõgeva, Margit 
Kaldas, Erik 
Kesküla, lvi 
Korol, Piret 
Meigas, Jaan 
Mägi, Arno 
Nõmmoja, Siim 
Ollerna, Agnes 
Paabumets, Marko 
Paju, Riina 
Pruus, Aarne 
Purdelo, Tiiu 
Pärsimägi, Andra 
Reinik, Ingrid 
Riisna, Küllike 
Räst, Rünamall 
Saan, Urve 
Saar, Jana 
Saarpere, Vivian 
Siiboja, Eda 
Simm, Piret 
Suursaar, Sven 
Tiisler, Kait 
Timm, EIvo 
Topinko, Peeter

Vene rühm

Artemjeva, Elvira 
Balaban, Svetlana 
Bolonenkov, Vladimir 
lltšenko, Igor 
Jegorova, Niina 
Kapustin, Aleksei 
Kovaljova, Tatjana 
Matjuško, Vladimir 
Mikkolai, Jelena 
Ogneva, Tatjana 
Otsalu, Valentina 
Radko, Jelena 
RogalevitŠ, Roland 
Šablonin, Igor 
Voronkovä, Rimma

Kursusejuhendaja 
dots. JÜRI JEGOROV

ill«
Ш

■ i;;

Selle lehe piltidele on jäänud juristidiplomi omanikud. Täna antakse 

aulas õppeaasta viimased diplomid arstidele. Peahoone esimesel kor

rusel vormistavad oma pabereid Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli astu

jad. Nende ja ka kõigi teiste sügissemestri avaaktus on esmaspäeval,

3. septembril. Siis ilmub ka järgmine «UT».

HÄÄD SUVE!

T Ä Ä M B Ä  O M  P I IT R E P Ä IV

Kui talvine peeiripäev (22. 
on tuntud Lääne-EesÜs, siis s^' 
v i s e  p e e t r i p ä e v a (kirikuK®' 
lendris peeterpaulipäeva) tradi' 
sioon on ida- ja lõunaeestiline, ü. 
les kõige rikkalikum Setu al3' 
Kogu peetripäeva kombestikus 
palju analoogiat jaanipäevag®' 
Pectripäev on üks kevade ärasaa 
mist ning suvesoojuse saabunU5 
märkivaid pühi.

Pääle jaani viis päivä от  рШге' 
päiv. Piitre, püha Krõstusõ sulaf'0. 
Piiirele paastõtas ka. Vanast pee 
piitrepiio, kuVatõdi väläh, laulti, № 
rati, tuld tetti.

Setu

Piitrepääväst tegevä perna^  
sõira, viidi papilõ ka võidu ja s°1' 
ra.

Setu

Piitrepääväst nakas jo suvi hüfV 
da tagasi kiskma.

Setu

Pääle peetrepäävä kägu inäj^. 
ei kuugu, tiinu kiil jääs sõs kW  
ja titna saavat tsirkhaukas.

Rõuge

Kui sajab p[eetri]päev, saab päll11 
tulekahje piksega.

Hargla

Peetrc peeretas pajo kinne.
Rõngu

Kui peetripäeval vihma sajab, sa' 
jab ühtelugu seitse öödpäeva.

Rõuge

«Eesti rahvakalendrist»

Toimetaja VARJE SOOTA*4

9Вs— y  Ü L I K O O L I  A J A L E H T
"  Lehe talituse aadress 202400 Tartu, Ülikooli t, 18. TÜ, ruumid 240, 241, tel. 3 51 80. Tartu Trükikoja trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. III . «UT» ilmub ree

Tellim. nr, 2172, Tiraaž 3000 eks.

«Universitas Tartuensis» — газета Тартуского Университета, 202400 Эстонская Республика. Тарту, ТУ. Юликооли 18—241. Тел. 3 5180.
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G A U D E A M U S  I G I T U R
>'• Gaudeamus igitur, 

luvenes dum sumus;

Post iucundam iuventutem, 

Post molestam senectutem 

>' Nos habebit humusf

Vita nostra brevis est, 

Rrevi finietur,

Vetiit mors velociter,

Papit nos atrociter,

>'■ Nemini parcetur.

Vivat academia,

Vivant professores,

Vivat membrum quodlibet, 

Vivant membra quaelibet, 

‘■Sernper sint irt jlore!

>• Vivani omnes virgines 

Paciles, formosae,

Vivant et mulieres,

Tenerae, amabiles,

*• Atque laboriosae!

>■ Vivat et respublica 

ei qui illam regunt,

Vivat nostra civitas, 

^aecenatum caritas,
Qui nos hic protegunt!

Kuni oleme noored, 

olgem alati rõõmsad; 

pärast ilusat noorust 

ja koormavat vanadust 

omandab meid muld!

Meie elu on lühikene, 

jõuab kiiresti lõpule.

Tuleb surm kiiresti 

ja röövib meid julmalt, 

säästmata kedagi!

Elagu akadeemia,

' elagu professorid!

Elagu iga meie liige! 

Elagu meie ühiskond 

ja alati olgu nad õites!

Elagu kõik tütarlapsed, 

kergejalgsed ja kaunid! 

Elagu ka naised, 

õrnad ja armastusväärsed 

ning töökad!

Elagu ka vabariik 

ja need, kes teda juhivad! 

Elagu meie rahvas 

ja metseenide heldus, 

kes meid siin kaitsevad!

♦
Rektor prof. JURS KÄRNER ütleb, et:

# ülikooliharidus on veel lahti mõtestamata
# ülikoolide tunnuslause on: universaalsus, 

erinevus, sõltuvusi
ф  Ülemnõukogu Presiidium re

gistreeris 9. augustil Tallinna Teh
nikaülikooli põhikirja. Meie ülikoo
li põhikirja projekt ilmjts TÜ lehes
22. juunil. Projekti arutati juuni
kuu lõpus TÜ nõukogus, seda jäi 
viimistlema redaktsioonikomisjon. 
Nõukogus kinnitamisega põhikiri 
jõustus. Selle põhjal paar küsimust:

1) kas on põhimõttelisi erinevu
si meie ja TTÜ põhikirja vahel?,

2) kas me oleme valmis selle 
põhikirja järgi õpetama ja õppima?

Meie põhikirja esimene variant 
võeti ülikooli nõukogus vastu juba 
1988. aastal. Ligi aasta soojendati 
seda Hariduskomitees ja Ministrite 
Nõukogu aparaadis. Olgugi et 
Hariduskomitee kolleegium andis 
sellele kiitva hinnangu ja suunas 
edasi, leiti sel ajal, et mitmed as
jad, nagu näiteks teaduskraadide 
määrus, on veel lahtised. Ei pee
tud vajalikuks meile iseotsustamist 
anda ka spetsialistide planeerimisel, 
see kõik kuulus Plaanikomiteele. 
Selle aja jooksul toimus aga ühis
konnas nii palju muudatusi, et 
põhikirja tekst ei rahuldanud meid 
enam.

Praegune põhikiri puudutab põ
himõttelisi küsimusi, mitmete suur
te allüksuste osad on sealt veel 
välja jäetud. Teaduskondade' jt. 
allüksuste põhikirjad tulevad samu
ti. Kiirustada sellega ei saanud, ol
gugi, et oli vastupidiseid seisukoh
ti. Mitmes teaduskonnas jõutakse 
just nüüd nii kaugele, et korrasta
takse oma õppetoolide süsteemi. 
Võib-olla mõeldakse ka rohkem sel

lele, mida tähendab ü l i k o o l i 
h a r i d u s .  Ülikooliharidus ei ole 
veel lahti mõtestatud. Ülikooli pea
le vaadataksevkui keskkooli jätkule 
oma klassisüsteemiga. Tõeline üli
kooliharidus on doktorite koolita-

Mis puutub kahe kõrgkooli põhi
kirja erinevusse või sarnasusse, 
siis seda peaks hindama mõni ju
rist. Mina usaldan asjatundjaid. 
Erinevusi on kindlasti, juba profii
lid on erinevad. Ülikoolidel ju ongi 
praegu ülemaailmseks deviisiks: 
universaalsus, erinevus ja üksteisest 
sõltuvus. Mida suuremad on erine
vused, seda rohkem on võimalik 
üksteiselt õppida.

Kas me aga oleme valmis uue 
põhikirja järgi õppima ja õpetama? 
Inimene on üldiselt kogu aeg ol
nud valmis õppima, kas kõik kohe 
aga õpetama? Eks siingi ole oma 
üleminekuperiood ja tõenäoliselt ei 
saa me oma jõududega hakkama. 
Peame lepingute alusel võtma töö
le õppejõud, kellele maksavad pal
ka meie välisfondid. Ainult sellise 
värske vere sissetoomisel on või
malik kiiremini edasi liikuda õige 
ülikoolihariduse suunas, kraadiha
riduse suunas. Lühiajalisi lepin
guid on juba rohkem sõlmitud, pi
kaajalisi alles kolm (soome keele, 
saksa keele ja rootsi keele lektori
tega). Tahame luua ka Balti riiki
de keelte lektorikohad. Kõige roh
kem on väliseestlaste poolt välja 
pakutud majandusteaduslikke side
meid. Näiteks Kanada valitsus on 
lubanud toetada majandusdoktorite

3—4-aastast koolitamist Balti üli
koolidest. Oleme niisugustest 
koostööprogrammidest väga huvi
tatud ja loodame, et kui inimene 
on seal selle koolituse kätte saa
nud, tuleb ta meile ka tagasi.

Ф  Mida arvate tänavustest vas- 
tuvõtuprobleemidest? Kas ülikooli 
eksamitega või eksamiteta? Meda- 
listide eelisõigused? Jne.

Arvan, et eksamiteta vastuvõtt 
ülikooli saab rohkem teoks siis, kui 
on olemas gümnaasiumid, kus vii
mase kahe aasta jooksul valmista
takse ette ülikooli tulekuks. Praegu 
on ju ülikoolis kaks esimest aastat 
tegelikult gümnaasiumi kaks vii
mast aastat. Ameerika mõistes on 
see kolledžiharidus, kus on võima
lik aineid valida ja ilmnevad selge
mini noore inimese võimed ning 
huvid. Nii et kui on olemas korra
likud gümnaasiumid või suudame 
hakata tegema süvaõpetusega vahe
astmeid, kus saadakse lähetus kõrg
kooli, alles siis võivad sisseastu
miseksamid ära jääda. Parema se
lektsiooni huvides võiks teaduskond 
algul vastu võtta ilma kitsamalt 
jagamata. Kitsama eriala õigem 
valik .selgub siiski paari esimese 
aasta jooksul.

Medalistidest suurem probleem 
on vahest hoopis hilisemas välja
langemises. Miks see on nii? Kas 
on infovaegus? Kas noor inimene 
teab tõesti ülikoolist nii vähe? On 
viga meie oma süsteemis, et me ei 
suuda infot levitada selle kohta,

mida tähendab ülikoolis õppimine? 
Üliõpilasel peaks olema muidugi 
suurem valikuvõimalus õppejõudu
de vahel. Turumajanduslikus süs
teemis korrastuvad need asjad suu- 
resti iseenesest. Kui aga ka ülikoo
lis surutakse noor inimene kooli- 
raamidesse ja hakatakse kõike sis
se tampima nagu keskkoolis, tekib 
ruttu pettumus.

Paljud on käinud juba välismaal 
õppimas ja täiendamas, ka õpeta
mas ning ülikooli lehes võiks haka
ta kirjutama rubriigis «Ülikooliha
ridus» sellest, mida üldse ülikooli
haridus tähendab. Nüüd kogeme 
seda juba ise oma üliõpilaste na
jal, kes välismaalt õppimast tule
vad, ja ütlevad, et see ei ole üldse 
see, mis meil. Tore on kuulda, et 
nad jõuavad sellisele arusaamisele, 
aga miks see ei ole neile varem sel
geks tehtud.

Ülikooliharidus on valmistumine
kraadieksamiks. Ülikoolile antakse 
ülikooli nimi sellest hetkest, kui ta 
on suuteline doktoreid koolitama. 
Kui tal ei ole doktoriprogrammi, ei 
ole ta ülikool.

Ülikooli ajalehes ilmus paar aas-, 
tat tagasi bioloogiatudengi Killu 
Tõugu kirju Ameerikast. Üks New 
Yorgi ülikool pakkus talle PhO- 
programmi koguni kahel alal, ta 
valis molekulaarbioloogia. Ta saab 
ka stipendiumi. Küsitlemine, mille 
põhjal ta välja valiti, oli kestnud
10 tundi.

(Järg 2. lk.)
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VALIT
28. augusti istung

ф  Põhiliselt arutati EV haridusministri käskkirja projekti kõrgkoo
lide õppe-teadusliku personali töötasustamisest ja õppejõudude koor
muste arvestamisest.

Arutelu oli elav, sõna võtsid kõik. Mõned väljavõtted arvamustest:
— projekti on koostanud ebakompetentne isik (ise arvan, et see 

sobib ühiskonnateadlastele);
— koormab ja ekspluateerib nooremaid, kutse ja kraadita õppejõude, 

liigselt normeeritud;
— auditoorne tõö pole ainult loengute lugemine (näit. välismaal 

usaldatakse eksamite vastuvõtmine kõige kompetentsematele õppejõu
dudele) ;

— kahtluse alla seati pitrkoormüse vajalikkus (lõpuks arvati, et 
isegi minimaalmäär peaks olema) ja staaži arvestamine;

— kaheldi, et kas on vaja kutse- ja kraaditasu maksta eraldi, peaks 
jääma vaid üks;

— leiti, et selle määruse järgi ükski dekaan tööle ei jää;
— ei saa alahinnata juhendamise osa õppejõu koormuse arvesta

misel;
— ei ole reaalne, et palk muutub igal aastal: see halvab töõd, koor

mus muutub mõttetuks, inimene jääb kaitsetuks,
R e k t o r i  t ä i e n d u s .  Kirjalike õiendite põhjal koostab rektoraat 

Haridusministeeriumile oma vastuse ning kui uus määrus on alla kir
jutatud, jagab ülikool teaduskondadele keskmised palgad. Dekaanid 
koos oma ekspertide, s. t. nõuandjatega (mõistagi igast kateedrist) 
hakkab seda teaduskonna sees diferentseerima. Hea onuna enam kõi
gile võrdselt palka määrata pole võimalik, nüüd tuleb hinnata kõr
gema kvalifikatsiooniga produktiivset teadustööd.

Kahjuks ei ole ruumipuudusel projekti võimalik pikemalt tutvus
tada, vaid paar näidet:

* õppejõu koormus nädalas 6 auditoorset (loeng, seminar, prakti
kum, laboratoorne töö) ja 6 mitteauditoorset tundi (eksam, arvestus, 
juhendamine);

* teadurid peavad pidama ka loenguid, kui nad õppetõõd ei tee, 
tuleb palk 15—20% madalam;

* tunnitasu tõuseb loengu eest: professor, doktor — 12.50, dotsent, 
kandidaat — 11.—, kraadita, kutseta — 7.50. (Toim.)

NB! Lähemal ajal tutvustan «UT’-s> uut kraadide kaitsmise mää
rust ja ülikooli plaane kaitsmiste ümberkorraldamisel.

VEERA ANT, 
ТО teadussekretär

Tähtsad asjad luuni 
lõpust

#  TÜ NÕUKOGU KOOSOLEK
29. juunil ф

ф  VALIMISED. Eesti kirjandu
se ja rahvaluule kateedri j u h a 
t a j a k s  valiti filoloogiadoktor 
prof. KARL MURU, väliskirjandu
se kateedri juhatajaks filoloogia
doktor prof. HARALD-HEINO 
PEEP, radioloogia ja onkoloogia 
kateedri juhatajaks meditsiinidoktor 
ERICH KUUS, anatoomia kateedri 
juhatajaks meditsiinikandidaat dots. 
ARNE LEPP ja ravimite tehnoloo
gia kateedri juhatajaks bioloogia
kandidaat TOIVO HINR1KUS.

Algebra ja geomeetria kateedri 
p r o f e s s o r i  k o h a l e  valiti 
füüsika-matemaatikadoktor dots. 
MAIDO RAHULA, rahanduse ja 
krediidi kateedri professoriks ma- 
jandusdoktor dots. MART SÖRG ja 
spordifüsioloogia kateedri professo
riks meditsiinidoktor prof. JAAN 
PARNAT.

ф  UUSI SELTSE. TÜ juurde 
registreeriti EESTI AKADEEMI
LINE AJAKIRJANDUSE SELTS 
(juhatuse esimees on prof. Juhan 
Peegel).

#  UMBERNIMETAMISED. Kin
nitati majandusteaduskonna nou- 
feogu ettepanek nimetada: l) kau
batundmise ja kaubanduse organi
seerimise kateeder turunduse ka
teedriks, raamatupidamise kateeder 
raamatupidamise ja analüüsi ka

teedriks ning kaubandusökonoomi
ka kateeder kaubanduse kateedriks.

#  T Ü P Õ H I K I R J A  P R O 
J E K T  ilmus enne arutelu üli
kooli lehes. Mitu küsimust tuli 
hääletusele panna. Näiteks pakuti 
kateedrijuhataja ja dekaani 3-aas- 
tase ametisolemise asemel 5 aastat 
(kateedrijuhataja 5 aastaks: poolt 
34, vastu 1, erapooletuid ei olnud; 
dekaan 3 aastaks: poolt 7, vastu 9, 
erapooletuid 9, dekaan 5 aastaks: 
poolt 28, vastu 1, erapooletuid 6).

Valitaval ja juhtival kohal tööta
mise piirmääraks jäi 65 aastat, 
(poolt 34, vastu ei oldud, erapoo
letuid 1).

Prof. Gennadi Vainikko tegi et
tepaneku, et TU nõukogu ja valit
suse koosolekud oleksid avatud. 
Selle poolt oli 29, ja vastu 6 nõu
kogu liiget. (NB! See eeldab ka 
info liikumist: teated valitsuse ja 
nõukogu koosolekute kohta koos 
päevakorraga peaksid olema piisa
valt varakult kõigile teada). Põhi
kiri võeti vastu ja selle lõplikuks 
viimistluseks moodustati komisjon 
koosseisus professorid Heino Sii- 
gur, Huno Rätsep ja Helmut Piiri
mäe ning dotsendid Inge-Maret 
Orgo ja Jüri Põld.

ф  TÄNA, 31. AUGUSTIL tuli 
kokku TU nõukogu selle õppeaasta 
esimene koosolek. Sellest, mida tä
na loetavas ajalehes veel kirjas ei 
ole, cfnname toada järgmises numb
ris.

Stippi veel saab
Mõned punktid rektori käskkirjast, mis ilmus k. a. 9. veebruari 

lehes. See on tehtud vastavalt ENSV valitsuse määrusele 19.01. 1990. a. 
nr. 14 «Üliõpilaste, aspirantide ja keskeriõppeasutuste õpilaste stipen
diumide kohta».

ф  Õppetöös edasijõudvatele üliõpilastele makstava stipendiumi mää
raks lugeda 70 rubla kuus; matemaatikateaduskonna IV ja V kur
suse üliõpilastele säilitada 75 rubla kuus. 

ф  «Väga headele» hinnetele õppivatele üliõpilastele maksta 100— 
120 rubla kuus.

ф  «Headele» ja «väga headele», sh. ainult «headele» hinnetele Õppi
vatele üliõpilastele maksta 80— 100 rubla kuus.

Ф  õppe- ja teadustöös eriti silmapaistnud üliõpilastele määrata nime
lisi stipendiume kuni 150 rubla kuus.

Ф  Vanemateta üliõpilastele määrata stipendium 140 rbl. kuus.
Ф  Afganistanis armeeteenistuse läbinud mcesüliopilastele määrata 

stipendium 100 rubla kuus. 
ф  Ettevalmistusosakonna kuulajatele määrata stipendium 50 rubla 

kuus.
ф  Asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide poolt suunatud üliõpilas

tele võib maksta stipendiumi 90— 140 rubla kuus sõltuvalt nende 
tööstaažist enne ülikooli astumist.

Ф  Üliõpilastele makstava stipendiumi konkreetse suuruse ülaltoodud 
piirmäärades määrab kindlaks teaduskond talle aastaks eraldatud 
stipendiumifondi piires.

Rektor prof. 
JORI KKRNER...
(Algus 1. lk.)

Ф  Aasta läbi arutleti «Ülikooli 
tuleviku» komisjonis uuenduste 
ümber. Milline on tegelikkus näiteks 
ainesüsteemi elluviimisel?

Teaduskondade valmisolek aine
süsteemile üleminekuks on väga 
erinev. Tutvusin näiteks matemaa
tikute väga põhjaliku programmi
ga.

Teaduskonnad püüavad reformi
da, sageli läheb see väga raskelt, 
tõsistes diskussioonides. Reformi
mise käigus tulevad meie valupunk
tid veel kontrastsemalt esile. Kah
juks ei saa ülikooli välja rebida 
sellest tegelikkusest, kus me ole
me. Oleks vaja suuremaid ruume, 
uusi hooneid.

Tervikuna on ülikool väga hete
rogeenne, aga selles ei ole midagi 
halba. Erinevus täiendab üksteist.

ф  Mida arvate õppemaksust?

õppemaksu võtame neilt, kes on 
tulnud õppima väljastpoolt Eestit, 
küll mitte neilt, kes tulevad õppi
ma eesti keelt. Eelkõige tuleb maks
ta aga neil, kes tulevad ülikooli 
teist kõrgharidust omandama, v. a. 
üldkooli õpetajad.

Lähemas tulevikus me vist küll 
ei kehtesta päevastele üliõpilas
tele õppemaksu, vähemalt mitte se
ni, kuni ei ole korrastatud krediidi- 
süsteem. Stipendiumide arv aga 
kindlasti väheneb.

ф  Mis on saanud ühiskonnatea
duste kateedritest?

Praegu on järel kaks: filosoofia 
ja poliitikateaduse kateeder ning 
poliitilise ökonoomia kateeder. Mõ
lema kateedri täpsem tulevik selgub 
nõupidamistel, kuhu on kutsutud 
ka vabariigi nende alade juhtivad 
jõud.

^  Esimese lehe jaoks ehk aitab 
ülikooliprobleemidest. Võib-olla lõ
petuseks mõnest ilusast suvepäe
vast.

Mul oli meeldiv võimalus osa 
võtta Rahvusvahelise Ülikoolide 
Liidu IX kongressist, kus oli koos 
ligi 400 ülikooli rektorit. See toi
mus Helsingi Ülikoolis just seetõt
tu, et Helsingi Ülikool tähistab tä
navu oma 350. aastapäeva. Kavas

oli ka rektorite rongkäik, kus meid 
rivistati ülikoolide vanuse järgi. 
Kohalolnute seas oli TÜ 27. Liitu 
ei kuulu küll kõik ülikoolid. Kui 
olime üles rivistunud, tuli vihm ja 
isegi sellega oli arvestatud, sest 
igale rektorile pisteti ruttu pihku 
vihmavari.

Kongressil oli palju juttu ülikoo
lide osast tuleviku ühiskonnas. On 
loodud ka Balti Mere Ülikoolide 
Liit, kelle üheks esimeseks ettevõt
miseks on Balti mere puhtuse prob
leemid. Selle Liidu rektorid tegid 
pöördumise Balti merd ümbritseva
te riikide peaministritele, et nad 
toetaksid ülikoolide ettevõtmisi 
Balti mere uurimisel ja kaitsmisel.

Teine tore üritus oli Seattle’is 
AABS-i konverents, kuhu olid kut
sutud Balti riikide ülikoolide rek
torid. Arutati Balti ülikoolihariduse 
tulevikku. Mõlemal üritusel oli pal
ju huvitavaid kohtumisi ka TÜ toe
tajatega.

Ф  Ja mida ütlete esmaspäeval 
aulas uutele tudengitele?

Tahaksin rääkida tööst, eelkõige 
akadeemilisest tööst. Töö on ainu
ke väärtuse looja, õppida saab 
vaid siis, kui on kindel eeskuju töö 
tegemisel kompetentsete, autori
teetsete õppejõudude näol.

Avaaktus algab esmaspäeval,
3. septembril kl. 10.15 ja on kogu 
ülikoolile uue õppeaasta lähtepunkt.

Küsis, lindistas ja kirjutas 
VARJE SOOTAK

Sõjalise 
kateeder 

läinud
TU nõukogu otsusega 2. märt

sist otsustati sõjalise kateeder sul
geda 1. juulist. Kas Riia mnt. 23 
on nüüd tühi? Kas noormehed või
vad kindlad olla, et ülikooli ajal 
neid sõjaline õpetus enam ei kim
buta?

Plaani- ja finantsosakonna juha
taja OLEG ANDLA:

«Kateeder on likvideeritud, õp 
pejõud olid tööle vormistatud 31-. 
augustini, abi-õppepersonal lahkus 
15. augustist.»

Rektor JÜRI KÄRNER:
«Kaitseminister Jazovi hiljutise 

dokumendi põhjal oleks kateeder
1. septembrist nagunii sulgeda tul
nud. Sõjalise kateedri endisesse 
majja Riia mnt. 23 saab ruumid 
rnolekulaar- ja rakubioloogia insti
tuut (TÜMR1). Et sõjavägi poisse 
enam üldse kimbutama ei hakka, 
seda ma küll ütelda ei julge. Ka 
Eesti Vabariigile on vaja kõrgema 
kvalifikatsiooniga ohvitsere. Siin 
peab oma sõna ütlema valitsus, aga 
praegu on põhiküsimus veel la
hendamata.»

ülikoolis 
on:

ф  TEABETALITUS (rektori 
käskkiri 17. juulist), peatoimetaja 
Tiit Matsulevitš;

ф  ETTE VALMISTUS-VASTU
VÕTUOSAKOND (I. septembrist), 
juhataja dots. Kalle Velsker;

ф  KLASSIKALISE JA ROMAA
NI FILOLOOGIA KATEEDhR
(1. sept.), juhataja kt. dots. Anne 
Lill;

Ф  ÕIGUSTEADUSKONNA ÕP
PEKABINET (1. sept.), juhataja 
Valentina Pisuke.

PEDAGOOGIKANÕUKOGU esi
meheks valiti 11. juunil pedagoogi
kakandidaat MATI SALUNDI. Lä
hema aja põhiküsimuseks on nõu
kogul pedagoogikainstituudi raja-

Uusi trükiseid
Ученые записки ТУ. Вып. 895. 

Клиническое изучение эффектив
ности психотропных препаратов. 
Труды по медицине. Тарту 1990, 
500 экз., 180 с., 3 руб. 20 коп.

Ученые записки ТУ. Вып. 896. 
Функциональные и семантические 
проблемы описания русского язы

ка. Труды по русской и славянской 
филологии. Тарту 1990, 400 экз., 
140 с., 2 руб. 50 коп.
Таблицы констант скорости и рав
новесия гетеролитических органи
ческих реакций. Дополнительный 
том V. Выпуск I. Тарту 1990, 260 
экз., 216 с., 4 руб. 50 коп.

KANNI 
INDRE 60

Energilist, aktiivset ja optimist 
likku kolleegi, rõõmsameelset ja 
vaimukat kaaslast ühisüritustel ÕR‘ 
nitleb tema sünnipäeval ning soo' 
vib tervist ja elujõudu pedagoogid* 
kateeder!

HEINO 
LIIV 60

Inglise filoloogia kateedri juh3' 
tajal dots. Heino Liivil täitub 
septembril 60 aastat ja 30 aastad 
tööd ülikoolis, õnnitleme juubilar' 
tähtpäeval ning soovime jätkuval' 
reipust ja tööindu.

Võõrkeelte osakond

Tänu
Rektori käskkirjas avaldati täflu 

kauaaegse kohusetundliku töö 
seoses 50. sünnipäevaga dots- 
JAAN LOKOLE, vanemlaborant 
MARE KULULE, teadur PEETER 
EELMALE ja treial ALEKSANDER 
VATSARILE.

60. sünnipäeval õnnitleti restaü' 
raator AIME ESPENBERGI \г 
elektrik-automaatik ARNO PEN' 
SAT.

75. sünnipäeval pälvis õnnitlus*5 
lukksepp HILLAR KINGUSTE. ^

40-aastase kohusetundliku tõ°. 
eest ülikoolis tänati ja õnnitlej1 
80. sünnipäeval pensionär KAR^ 
NURSIT.

Rektor tänas teadusraamatukogu 
tehnilise ekspluatatsiooni osakonfl3 
töötajaid AIVAR URBOJA ja El' 
MAR RAIGI 8. juunil kohvikukõõ' 
gis puhkenud tulekahju väga kiire 
kustutamise eest.

Autasustamisi
ТО aukirja pälvis 60. sünnipä6' 

va puhul kauaaegse aktiivse, kö' 
husetruu ja uuendusmeelse töö eeS‘ 
osakonnajuhataja ADO JAAGO' 
SILD.

199011991
Sügissemester 3. septembrist 2^ 

detsembrini (reede).
Jõuluvaheaeg 22. detsembrist 

jaanuarini (pühap.).
Sess 7.-26. jaanuarini. Ja süs 

veel nädal vaheaega ning kevadse' 
mester algab 4. veebruaril. Ses* 
9. juunist 5. juulini.
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Tuleviku ülikool

Professor PIIRI MiKE 
60 aastat

Septembrikuu kaheksandal päe- 
60 aastat tagasi nägi Üue- 

oltsamaa valias ilmavalgust tar- 
i^kas heledapäine poisslaps, kel- 
,e*e saatuse tahtel sai osaks aja- 
°°Põllu harimine. Isa oleks näi- 
, ud pojast kindlasti meelsamini ta- 
utööde jätkajat, kuid väikest Hel
mutit tõmbasid rohkem raamatud 
|® kunagise Liivimaa kuningriigi 
Pealinna vahetu lähedus. Tõele au 
3ndes peab kohe lisama, et maaga 
^otus on tänasel juubilaril tublis- 
1 suurem kui paljudel ülejäänud 

€esti ajaloolastel. Peaaegu kõik 
S^a. vabad hetked veedab Helmut 
ürimäe isatalus. Eksivad aga 

|.eed, kes kujutavad teda seal ette 
/Psu ja tumeda ülikonnaga kirju- 
Uslaua taga raamatuid lugemas. 
eMe asemel võib professorit näha 

ju^ad kaevamas, niitmas, viljapuid 
,0lkamas ja isegi loomi talitamas 
V̂eel hiljaaegu kuulusid majapida

misse lambad).

Noormeheks sirgunud Helmut ot
sustas oma ajaloohuvi sügavuti 
f^ndada Tartu Ülikoolis. Aeg sel- 
eks oli kaunis karm, sest tegemist 

1950-ndate aastate algusega, 
oib-olla just seetõttu võimendu- 

n’d Helmut Piirimäe iseloomujoo- 
ausus, otsekohesus, mille pä- 

>ast teda hinnatakse tänagi. Juubi- 
,ar näitas ennast usina ja tööka 
lengina, kellel ilmnes varakult 

'°odumus teaduslikuks tööks.

>,'Ülikooli lõpetamise järel töötas 
,lelrnut Piirimäe lühikest aega Ees- 

/  Ajalooarhiivis. Alates 1956. aas- 
fast tänaseni on ta aga pidanud 
/Ppejõuametit ülikooli üldajaloo 
. ateedris. Loogilise jätkuna üli- 
?fulasteadusele valmis 1962. aas- 
a‘ kandidaaditöö «Vene—Rootsi 
I lajanduslikud suhted ja Narva 
aubandus a. 1661— 1700» ja 1974. 

<lastal doktoritöö «Rootsi riigima-

jandus Baltimail XVII saj.», mil
lega Helmut Piirimäe tõusis mitte 
ainult Eesti, vaid kogu Põhja- 
Euroopa tunnustatud skandinavisti- 
de hulka. Tema toimetamisel ja 
peamiselt isiklikul entusiasmil il
mub rahvusvahelise mainega 
«Skandinaavia kogumik». Eesti— 
Rootsi ajalooliste suhete pikaajali
se uurimise kõrgeima tunnustuse
na valiti prof. Helmut Piirimäe 
1982. aastal Uppsala ülikooli au
doktoriks.

1989. aasta detsembris sai Hel
mut Piirimäest ajalooteaduskonna 
dekaan. Kui lisada, et professoril 
on neli last, üks naine ja üks koer, 
siis tundub, nagu olekski kõik öel
dud. Arusaadavalt ei ammenda aga 
üks pisike juubelijutt ühe inimese 
kuutkümmend eluaastat. Seepärast 
olgu veel öeldud, et tegu on:

— ühe tuntuma tänapäeva Eesti 
ajaloolasega;

— särava lektoriga, kelle loenguid 
kuulatakse mõnuga ka väljas
pool ajaloolaste ringkondi;

— põhimõttekindla ja sirgjoonelise 
inimesega, kes rasketel aegadel 
ei taganenud oma seisukohta
dest ega laskunud poliitilisse 
prostitutsiooni;

— õppejõuga, kelle kohta tudengi- 

laul ütleb «Piirimäe ja kaunid 

naised»!

Jätkuvat vitaalsust, tervist, elu

jõudu ja palju õnne!

Kolleegid
ajalookateedritest

Et õpin arstiteaduskonnas, siis * * * X  .
kajastan eelkõige tervishoiualast ———***'
ettevalmistust. Aga laiemas mõttes #  TERVISHOIUST. Prof. AIN- 
holmab sõna «tervis» ju kõiki elu- ELMAR KAASIK vastas «Aja
avaldusi kui terviklikku, laitmatult Pulsis» nr. 10 1990 lugeja kirjale, vaid nõuandja. Toit olgu sinu pa- 
talitlevat kooslust. et eitamata loodusravi võimalusi ja rim ravim! Ära kahjusta haiget!

tuues näitena Jaapani, kus on maa
ilma parimad tervisenäitajad tänu Ma saan sellest aru nii, et arst 
loodusravile lisatud kaasaja tehni- kasutab kõiki looduse piiramatuid 

ф  Alustan viitega EGE HIRVE listele meditsiinivõtetete, kuulume võimalusi haigele inimesele niisu- 
«Maalehes» nr. 12 1990 ilmunud me õhtumaa kultuuri ning oleme guste tingimuste loomisel, et’ taša- 
artiktite «Okas südames...» . taas pööranud pilgud Läände ka kaal (mida tervis endast kujutab)

. arstide õpetamisel. taastuks. Viimasel kohal on süntee-
«Keset süvenevat vaesust ja vo- tilised ravimid ja operatiivne va-

havat kuritegevust on mõistlik kes- Arvan, et Läände võime vaadata helesegamine. Praegu kliinikusse 
kenduda_ nendele väärtustele, mida ka siis, kui pöörame pilgu Itta, sest minnes on lihtsalt kahju vaadata 
tuleb püüda säilitada — usk, kui- vaadates, kuhu vaatab Lääs ise neid inimesi, kes asuvad teadmatu- 
tuur, haridus, tervishoid, keskkond läände vaadates, näeme, et ta vaa- sest ja meie laialt levinud sümpto- 
—, kui tahame rahvusena kestma tab Itta! Maakera on ju ümmargu- maatilise ravi tõttu (ebaterved elu- 
jääda . ..» ne. Kus on Ida, kus Lääs? Kui me viisid — haigus — arst — apteek

suhteliselt asume Ida ja Lääne va- (haigla) — ravimid — ebaterved 
Tees on üldistav ja juhib mõtted hepeal ning tahame õppida Läänest, eluviisid) üha süvenevas nõierfn- 

iga inimese ellusuhtumisele. Usun, siis oleks arvatavasti mõttekam gis, 
et neid väärtusi on ülikool püüd- õppida mitte Lääne eilset päeva,
nud ka luua (iseasi, kuidas see on mille nad on seljataha jätnud, vaid %  NIISIIS, SANOLOOGIA — 
õnnestunud). pöörata pilk Itta ning õppida Lää- TERVISEÕPETUS.

nega kõos tänase ja homse päeva „ . , „ . . .  , ,
Ege Hirv jätkab: c ... Igal ini- tarvis. , Haigust on parem ara ho>dar Ш

mesel on kaks kasvatust: üks, mis da rav,daI
ta teistelt saab, ja teine, tähtsam, Näiteks ühte idamaist meditat- ,0.. , , _ 
mis ta ise enesele annab. Võima- sioonitehnikat — transtsendentaäl- _ kuulnud ümberkorraldustest:
luste puudumise, õpetajate piiratu- set meditatsiooni e. TM-i õpetatak- pPPePlaanides: ainete loogthäe jär- 
se, koolisüsteemi nõmeduse üle se USA-s nüüdsest meditsiini kind- J^stuss taastamine (suurepärane!), 
kurtmine tuleb asendada aktiivse la koostisosana (põhjaliku uurimi- eksamite korraldamise paindüku- 
eneseharinüsega. Eestil on tulevik-se ja otstarbekuses veendumise jä-m muutmine (ka pole halbJ) . . .  
ku ainult siis, kui areenile ilmub rel). On tehtud hulgaliselt töid f ef Pn. vormilise kulje pealt. Sisus 
uus põlvkond, kes teadlasena ei psühholoogias, füsioloogias, füüsi- ^haksm naha suuremat orienteeri- 
rnüü ajusid kodust välja, töölisena kas, keemias, bioloogias, astronoo- . tervise säilitamisele ja taasta- 
ei tooda tarbetut, agronoomina mias, matemaatikas, sotsioloogias 171 ise e loomulike vahenditega. Prae- 
tunnistab mahepõllundust, arstina jm., mis kõik näitavad bioenergee- £ u’ Да"еРе_. ° n jaanud sliur 
loodusravi, insenerina propageerib tiliste nähtuste olemasolu ning , , ’ ° ‘eks voib-olla otstarbekae 
taastuvaid energialiike ja allutab nende olulist (rriääravat) rolli elu  ̂ e a‘Sllsest alustada tferviseõpe- 
inimese tarbijalikkuse looduse sea- kulgemises. Usun, et näiteks kvant- f^ a'. i?.1? °*5. s praktiline ja.hol- 
d u s t e l e füüsikud võivad varsti oma vahen- maks koiki võimalusi.

ditega selgeks teha (puust ja pu- , t
Mõte inimese k ahe  k a s v a  - naselt — nagu armastas öelda mi- Pro. LEMBIT ALLjK-

t u s e  kohta iseloomustab hästi se- nu füüsikaõpetaja keskkoolipäevil!), METSA intervjuust «Rahva Hääle- 
nist haridussüsteemi. Tuleviku üli- et peab paika piiblis öeldu: «Kõik 'e* ilmnes, et Kanadas ollakse 
kooli ühe iseloomuliku joonena on mõte!» orienteeritud profülaktikale. Et.ten-
näen nende kääride kadumist, st. et den*s P" r “ !,dl"eA’ voj sA ®aada
ülikool pakuks sellist süsteemi ha- Nii olekski tore ühildada kaas- c ^ KAASIKU är
rituse taotlejale, mis oleks «elav» aegsemad teadussaavutused nn. H .J vr.es 1S!1S*' See on tore! 
— elu ääretut mitmekesisust ning esoteeriliste teadmistega, mida ini- MlcIa võiksime leha meie. 
ühtlasi tema sügavat ühtsust õpe- mesed on endas kandnud läbi aega- c д ,
tav. See oleks arvatavasti suurde vabanemaks neist jt. kannatus- ^ . V° 1S . *u£eda ka
rõõm nii õpetajatele kui ka Õpilas- test, millele juhtis tähelepanu näi- arutlust teemal, kas vajame jaiale 
tele — vabana stressist, sundusest teks inglise kasvatusteadlane ja pe- lugejaskonnale mõeldud tervisekir- 
anda edasi teadmisi ning neid vas- dagoog A. S. Neill: «Kirikud on jandust. Loomulikult, samuti nagu 
tu võtta. Ja seda igal erialal, sest jäädvustanud vale, et inimene on seminare, loengusarju, laagreid 
iga inimene on oma sisemuses hu- sündinud patus ja et ta vajab lu- ' na£u neid näiteks korraldasid 
vitatud, et tema elutegevus oleks nastust. Seadus edastab valet, et ameerika‘ arst j a miljonär dr. S. O. 
teadlik ning voolaks seetõttu kind- inimkonda saab parandada vihka- , .  !a. 4Por . . Ja Tallinnas voi 
lalt Emajõe voogudes pärivoolu . . .  misega karistuse vormis. Arstid ja « l ervns»), lisaks raamatud,,

rohufinnad hoiavad ülal valet, et ja telesaated, artiklid aja-
Tuleviku ülikool peaks tegema tervis sõltub anorgaaniliste arsti- lehtedes. Inimestega vesteldes nii 

midagi, mis aitaks omandada õp - mite sisselaadimisest. ..»  haiglas kui mujal olen aru saa-
pijal igal elualal üha suurenevat tnud- et Pfljudel puuduvad elemen-
intellektuaalsete teadmiste hulka, öeldakse, et kõik uus on hästi taarsemadki teadmised oma orga- 
sest ilma klaasi suurendamata ei unustatud vana. Nüüd tahangi nismi tahtlusest. Aga kui pajju 
saa me sinna valada vett rohkem meelde tuletada vanu ütlemisi, mis saaksid ise enese heaks ara 
kui klaasitäis. Ajalugu näitab, et on minu arvates unustatud. teha. bee tahtmine on neil olemas,
muidu viib üha suurenev spetsiali
seerumine elu ühtsuse mittetunne- Teadusliku meditsiini rajaja Hip-
tamisele, st. võhiklikkusele, või pokrates: Loodus ravib — arst on (Järg 4. tk.)
püüdes haarata kõike — pinnapeal- ___________________________________________
sele arusaamisele ehk diletantluse- (i ■ '
le. Mõlemal juhul ilmneb piiratus I : v
ja inimese võimete puudulik kasu- |, ^
tamine.

Teadlased (psühholoogid ja fü
sioloogid) räägivad, et me kasuta
me vaid 1—5 . . .  15% oma aju po
tentsiaalist! (Uks kursusevend sa
mastas end arvutiga, öeldes vikke 
e. spikreid e. pukse valmis pannes, 
et isegi kompuutritel on välismälu, 
miks siis meil ei või olla ...)  See
pärast olekski vaja rakendada me
toodikat, mis aitaks avaneda iga 
inimese potentsiaalsel arul kooskõ
las suurenevate teadmiste hulgaga.
Veel võiks meelde tuletada ütlust, 
et kui inimene ei õpi, jääb ta loo
maks (areng peatub), aga endiselt 
edasi püüdes muutub ta minu ar
vates masinaks.

Igast olukorrast on olemas väl
japääs, kindlasti ka sellest. Omalt 
poolt pakuksin näiteks sellised loo
vust arendavad süsteemid, nagu R. 
Steineri töödel põhinev antroposoo- 
filine maailmakäsitlus või sarnane, 
aga minu arvates veelgi kaasaeg
sem (st. ka sügavamate juurte ja 
laiema käsitlusega): USA-s tööta
va Maharishi Mahes Jagi abiga 
loodud Maharishi Rahvusvahelises 
Ülikoolis rakendatud õppimisvorm. 
Selles on seotud iidsetel teadmis
tel põhinevad inimvõimeid avarda-

PEETER
PÕLLU

mälestuseks
1- septembril möödub 60 aastat 

eestikeelse Tartu Ülikooli esimese 
kuraatori ja pedagoogikaprofesso
ri silmapaistva ühiskonnategelase 
]a karskusliikumise juhi Peeter Põl- 
‘u surmast.

Peeter Põllu matuseaastapäeval, 
teisipäeval, 4. septembril kl. 18 ase
tame lilled ta kalmule Pauluse 
kalmistul.

Eesti Akadeemilise Pedagoogika 
Seltsi Tartu osakond

Toon selles arvamuseavalduses 
välja mõtted, mis teadlikult või 
alateadlikult väljendavad üliõpi
laste suhtumist praegusesse üli- 
koolisüsteemi.

vad harjutused ja kaasaegse tea
duse ja tehnika saavutuste intel
lektuaalne haaramine (vt. ka ajaki
ri «Nauka i religia» nr. 6 ja 9 
1989 ning 1—4 1990).
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1236
Nii palju neid on. Nimelt esimeste kursuste tudengeid. TIIA KA- 

LAUS õppeosakonnast, kes mitu aastat vastuvõtuga tegelnud, andis 

enne puhkusele minekut mõned arvud ja ütles oma arvamusi.

•  Plaani järgi tuli sel aastal vastu võtta 1210 statsionaarset üli

õpilast, võeti 1236 (2% on lubatud võtta üle plaani). Mõneski tea

duskonnas asub õppima esialgu ette nähtud arvu asemel rohkem ini

mesi. Nii näiteks ajaloolasi 50 asemel 54 ja psühholooge 20 asemel 24. 

Enamasti said teaduskondade sees kõik jaotused korda.

#  Ülisuurest konkursist psühholoogiasse oleme juba kõik kuulnud, 

seal kandideeris ühele kohale 5,8 inimest. Järgnesid ravi (vene) 3,9, 

inglise keel 3,6, välismajandus 3,5 ja defektoloogia 3,1. Keskmiseks 

konkursiks ühele kohale kujunes 2 inimest.

Ф  Avaldusi toodi 2382. Mehi tahtis ülikooli saada 767, sai 476, naisi 

1580, sai 746. Medaliste soovis astuda 390, vastu võeti 315, kiitusega 

53, võeti 25. Sõjaväe oli läbi teinud 85 noormeest, üliõpilaseks sai 58, 

nende hulgas on viimasel aastal sõjaväest tulnuid vastavalt 30 ja 19. 

Linnadest oli avalduste toojaid 1752 (sai 937), maalt 595 (285).

Tiia Kalausi tähelepanekute järgi on iga aastaga suurenenud lapse

vanemate huvi (ka tädid-onud, vanaemad ...)  ülikooli vastu. Selles ei 

olekski ju midagi imelikku (tudengite lapsevanemana saan ise sellest 

suurepäraselt aru), kuid vastuvõtukomisjoni võiksid noored siiski ise 

rohkem pöörduda. «Otsekontakt on meeldivam, saab kõik korraga 
selgeks.»

Ja selle asemel, et eksameid vähendada, on neid hoopis juurde tul
nud. Näiteks arstidel tuli tänavu juurde võõrkeel, mis viis tulevaste 
arstide hulgast mõnedki noormehed. Aga siin ei aita miski muu, kui 
see, et juba keskkoolis hakatakse ülikooliks valmistuma, õigemini 
gümnaasiumides. Huvitav, millal me võtame vastu esimese kontingendi 
Цпха eksamiteta?

VARJE SOOTAK

Põld või ülikool! 
Põld.

Kui toimetus küsis teisipäeva 
hommikul rektorilt tudengite iga- 
sügisese kolhoosimineku kohta, üt
les ta, et praegu küll ei ole plaa
nis üliõpilasi maale saata. «Kui 
lõplikult käivituvad uued pingelised 
õppeplaanid, ei ole enam võimalik, 
et juba siit rektoraadi poolt hak
kame õppeaega venitama. Mõned 
maakonnad on siiski meie poole 
pöördunud. Kõik sõltub sellest, mil
liseks kujuneb sügis, ja kui üliõpi
laste abi korralikult ära kasutatak
se, tuleb ikka aidata.»

Sama päeva dekaanide nõupida
misel jäi rektor oma arvamuse juur
de, kuid majandite soovidele vastu 
tulles ning dekaanide nõusolekul on 
siiski ka kolhoosi läkitatuid.

Ülikooli teadussekretär VEERA 
ANT: «Alates 5. septembrist otsus

tati saata tööle viie teaduskonna 
esmakursuslased.
Ajaloolased jäävad linna (arheo
loogilised kaevamised jm.), arstid 
ja bio-geo lähevad Valga maakon
da, filoloogid ja füüsikud-keemikud
Tartu maakonda. Esialgu on täht
aeg kaks nädalat, kui abi vajatak
se kauem, vahetatakse need teadus
konnad teiste vastu. Osa rahvast 
jääb ka ülikooli käsutusse.»

Kolmapäeval täpsustas õppeosa
konna juhataja MATI SALU N DI
koostööd majanditega: «Sel aastal 
püüame olla majanditega vastasti
kustes sidemetes: meie aitame neid 
üliõpilastega, nemad meid ehitus- 
ja remondimaterjali ning muuga.»

NB! Rebased saavad täpsema 
info esmaspäeval teaduskondade 
aktustel.

TULEVIK TULEB!

Taas tuleb kokku «Ülikooli tule
viku» komisjon. Kolmapäeval, 5. 
septembril kl. 8.15 on kõik huvili 
sed oodatud nõukogu saali. Kavas: 
1990/91. õppeaasta perspektiivid, 
iseäranis oktoobri lõppu planeeritud 
ülikooli majanduskonverentsi ette
valmistamine.

KELLELE M EELDIB 

SPORT!

Sel õppeaastal alustavad tööd 
ujumise, vetelpääste, aerutamise ja 
veematka sektsioonid. Registreeri
mine veespordi kateedris, Jakobi 5, 
tööpäeviti kl. 10— 12.

Veespordi kateeder

Alustab tööd ka naisvõimlemise
osakond. Registreerimine võimlemi
se kateedris, Lai tn. 37, tööpäeviti 
kl. 9—15.

Võimlemise kateeder
У

ELATUSMIINIMUMI 

OMA ÜLIKOOLIST!

Meil on vabu _ töökohti, mida 
oiksid pidada üliõpilased. Korista- 
a-, ehitustöölise-, majahoidja-, val

vuri-, laborandiameti saab ju stuu
diumi kõrvalt üheainsa kuuga sel
geks^ Pöörduda võib kaadriosakon- 
da voi, mis veelgi parem, otse ko
mandandi, valveülema, allüksuse 
kateedri) juhataja poole.

TÜ KLUBI (TÄHE 3)

avab oma uksed 
U U E K S  H O O A J A K S  

Esmaspäeval, 3. septembril kl. 21

Ü L E M A J A P I  DU:
#  avatud diskoteek,
^  tantsuks «F I X», 

töötab baar.

7., 8. ja 9. septembril kl. 21
T R A D I T S I O O N I L I S E D  
N Ä D A L A L Õ P U D I S K O D

T E R E  T U L E M A S T !

PERETURISM!

Et praegu on turism Eesti ja 
Tšehhoslovakkia vahel raskenda
tud, kavatseb Tšehhoslovakkia 
Ühing, kelle kollektiivliige on 
Tartu Ülikool, arendada pereturis- 
mi tšehhide ja slovakkidega. Orga
niseeritud grupina (10—30 inimest) 
ametlikult partnerriiki sõitvad ini
mesed katavad siin ise oma reisi- 
kulud. Seal võetakse aga vastu pe
redes, kus elatakse kümmekond 
päeva. Selle aja jooksul on taga
tud täielik ülalpidamine (toit, ma
jutus, minimaalne taskuraha + 
vaatamisväärsuste külastamine, kul
tuuriprogramm jms.). Vastuvõtjad 
loodavad täpselt niisamasugust 
kohtlemist partneri poolt. Nii lä
heks Tšehhoslovakkia sõit maksma 
meie jaoks umbes 120 rubla + 
sealse külalise täielikud vastuvõtu- 
kulud siin.

Et aga hetkel puuduvad andmed, 
mis võimaldavad prognoosida hu
vitatute arvu, palume pöörduda 
ametiühingukomitee poole 14. sep
tembrini. Esimene vahetus võiks 
teoks saada juba selle aasta lõpu
poole.

Ametiühingukomitee

NB! 

Järgmine «UT» ilmub ree

del, 14. septembril.

7.50 x 5 =  37.50
Kevad lõppes ühiselamute jaoks 

sellega, et rektoraat otsustas ühis- 
elamuküsimused põhjalikult käsile 
võtta. Ülikooli juurde on moodus
tamisel majanduslikult iseseisev 
väikeettevõte «TÜ Üliõpilasküla». 
Ühiselamute kasutamine viiakse ho
tellide õiguslikule režiimile.

Ülikooli majandusosakonna juha
taja ARNO MÄGI: «Praegu on eri 
arvamusi omandiküsimuses. Esial
gu oli mõeldud nii, et väikeettevõte 
on ühtlasi ka varade omanik. Juht
kond on seisukohal, et nii hooned 
kui ka neis olev vara jäävad üli
kooli bilanssi ning antakse väike
ettevõttele tasuta üürile. See va
riant on natuke tülikam ja ausalt 
öelda ka väiksema peremehetunde
ga. Põhjendusest, et omanikuna 
võivad väikeettevõttel tulla maa

maksud, fondimaksud jm., saan 
aru.

Üleminek väikeettevõttele toimub 

alates 1. jaanuarist. Kevadel välja 
kuulutatud üür ühe koha eest hak; 
kab kehtima aga juba praegu. Ni> 
et üliõpilasel, aspirandil, etteval- 

mistusosakonna kuulajal tuleb ко- 
he maksta ülikooli kassasse esime- 

se poolaasta eest 37 rubla ja 50 ко* 
pikat. See on ühiselamukoha mak" 
sumusest ainult 25%, ülejäänud 
osa maksab praegu veel ülikool 
Edaspidi üür kallineb, paranevad ka 
tingimused. Juba praegu muutsin^ 
peaaegu kõik toad 2—3-kohaliseks. 
kusjuures kohtade üldarvu me eI 
kärpinud.

Kaugüliõpilased jt. maksavad 
ühe rubla ööpäevas. Ülikooliga mit' 
teseotud isikuil tuleb v o o d ik o h a  

eest maksta ööpäevas 2.60.»

Tuleviku ülikool

Toimetaja VARJE SOOTAK

(Algus 3. lk.)

Loomulikud raviviisid — nende 
väärtus on suur! Vaadelgem seda 
majanduslikust küljest. Milline ker
gendus oleks see keskkonnale, põl
lumajandusele, tööstusele, tervis
hoiule, rahvale, kui inimesed vaba
neksid teadlikult «lihahimust», kui 
tehtaks selgeks, et pole tarvis mu
retseda tühjade lihalettide ning 
munade, juustu, või pärast. Umbes 
pool sajandit tagasi arvas üks füü
sik, et on riiklik kuritegu jätta 
inimesed ilma värskest täisväärtus
likust toidust põllumajandussaadu
si töödeldes, rafineerides.

Kui vähe kasutatakse meil ravi- 
paastumist selle asemel, et haigele 
tablette sööta. Mis on selle hind? 
Meenub teade NL ravimitööstuset- 
tevotte sulgemisest Siberis kesk
konna saastamise pärast. Mis mak
savad kõik need arvukad operat
sioonid, millest paljud on väldita
vad terve eluviisiga!

Palju väärtuslikke näpunäiteid 
võime leida kas või prof. A, Pald- 
rocki ja A. Audova 1931. aastal il
munud raamatust «Loomulik ravi- 
inisõpetus» või dr. Jussawalla «The 
Key to Nature Cure» ja kindlasti 
paljude teiste arstide töödest.

Soovin õppejõududele ja haridus
elu korraldajaile edu ka nende 
probleemide lahendamisel ning loo
dan, et nad leiavad tuge siin paku
tud võimalustest.

RUUDO ANNUS, 
stud. med.

P.S. Mõistagi haaravad siin to°'
dud mõtted laiemaid suhteid ühis' 

konnas vaadelduna ülikooli tase- 
melt. Ent mulle on lähedane mõ
telda globaalselt ja tegutseda 
kaalselt. Arvan, et mõeldes kõitf 
tervisele on hea, kui igaüks eralo’ 
saab teha palju tervise heaks js 
selle nimel levib teadmine, kuid35 
seda teha.

Meenub veel üks detail, mis puU' 
dutab õppetöö sisulist külge. S# 
ettepanek sobiks arvatavasti fÜ°' 
soofia- või ka psühholoogiakursus£ 
juurde.

Ettepanek oleks niisugune: tead' 
vustada reinkarnatsioon, tu tv u s ta d3 
üliõpilasi sellealaste teadmisteg3 
(Maady «Elu pärast elu» jt.) kau
gemast ja lähemast ajast ning, (p0' 
le võimatu) ka lähemast ümbrus^ 
(enim teavet peaks selle kohta ole* 
та I. Soomerel).

Usun, et see aitaks meil avarda
da elu mõistmist ning paremini ka
sutada neid võimeid, mis loodus on 
meile andnud. Arvan, et siia juurde 
kuulub ka arusaam, et inimese 
vaimu ei «tooda» aju ja on olemas 
aura (mida muide uuritavat ka j u' 
ba tehniliste vahenditega).

Vastavalt kultuurilisele taustad 
sobiks arvatavasti paljudele krist
lus kui elamise mõte, kui haigus
test vabanemise lihtsa, aga süda
mest tuleva palve läbi.

E d a si uutele  
ho riso ntide le !

Ülikoolis, sealhulgas ka õigus
teaduskonnas on õppeprotsessi 
täiustamisel ära tehtud teatud töö. 
Samal ajal ei ole ära kasutatud 
veel kõiki võimalusi selle töö inten
siivistumisel ning üliõpilaste huvi- 
tatuse tõstmisel. Oluline töölõik on 
siinjuures ka materiaalsete stiimu
lite ärakasutamine, mida tuleb aru
saadavalt juurutada astmeliselt.

Eelöeldut arvestades ning silmas 
pidades üliõpilaste ja kõigi nõuko
gude inimeste materiaalse heaolu 
jätkuvat kasvu, hakkab õppetöö 
mõningates kriminaalõiguse küsi
mustes toimuma t a s u l i s e n a .  
J uurutatakse võrdleva kriminaal
õiguse kursus pearõhuga Saksamaa 
ja laiemas plaanis üldse Euroopa 
kriminaalõigusele. Seoses suurte 
kulutustega loengute ettevalmista
misel on kursus tasuline — 1 dol
lar üliõpilase kohta ühe loengu 
pealt.

Samal ajal säilib nõukogudc 
kõrgkoolile omane tasuta õpetUS- 
Üldkursuse küsimused (näited 
nõukogude kriminaalõiguse revolw' 
siooniiine olemus, kodanliku sea
duslikkuse lagunemine imperialism 
üldkriisi tingimustes jms.) loetaks« 
tasuta. Seevastu nõukogude krifiP 
naalõiguse erikursused (näite* 
«Võitluse tähtsusest «Kuriteguo 
«Riigi ja ühiskonna vara vastuf 
vastu») lähevad tasuliseks — 
rubla ühe üliõpilase pealt loeng* 
kohta (kui sotsialistlik vara / 
nõukogude rubla kaovad, asend0' 
takse üks neist eraomandi, 
dollariga.

Head kuulamist!

Dotsent JAAN SOOTAK 
P.S. Tunglemise ärahoidmise№ 

palun loengutele eelnevalt kateed’ 

ris registreerida. Eesti NSV 

§ 86 ei käsitleta.
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¥EERA ANT: „25- 
septembriks ootan 

ettepanekuid eriala» 
nõukogude asjus"

. •  ülikoolis on juba kõigil kiirus peal, ka teadussekretäri VEERA 
'‘NDI laua juures peatub tavalisest rohkem inimesi. 'Mis toob neid 
Sl,a praegu kõige enam?

Kraadid, kutsed, valimised, ülikooli uus põhikiri, selle rakendamine.

®  Eelkõige kraadidest. Milline, on seis?

p Kindlalt saab vastata nii: kellel tõö valmis ja kaitsmine' tõenäoline 
y- detsembrini, võivad kaitsmise vormistada к. а. 1. juulist kehtiva 
^K-i uue põhimääruse järgi.

% Mis saab ülejäänutest?

Nüüd tekib teatud valikuvõimalus, sest vastavalt sellele, kuidas VAK 
j^nab nõukogudele pikendust, saab kaitsta ka veel VAK-i kaudu. Jul- 
•Bernate jaoks on aga kehtestatud Eesti Vabariigi seadus 31. juulistk:a.

% Kas ülikoolis säilib senine VAK-i süsteem?

Teatud määral küll. Meil on praegu 11 kaitsmisnõukogu 22 eriala- 
p- Üldine ebastabiilsus ja teatud mõttes mugavuski venitas praegus- 
,e nõukogude pikendustaotluste tegemist. Märtsi asemel tegime taot- 
Used alles mais-juulis, soome-ugri nõukogu vormistab taotlust veel 
Praegu. Pikendust ei taotle kirurgia ja südameveresoonkonna kirurgia, 
^Ptika ja tahke keha füüsika, molekulaarbioloogia ja biokeemia nõu- 
v§pud. Seega tekib kaiismistes pikem paus, eelkõige vähendab see 
alJastpoolt vabariiki kaitsjate võimalusi, keda on kuni 85%.

©  Mida arvata nn. Savisaare määruse kohta?

й Nii head kui halba. Selle suurim eelis on täielik tegevusvabadus: 
",e3tne looma iše nõukogud, väija töötama kaitsmisiingimused ja 
а 4Га‘ Pean väga õigeks, et nõukogude moodustamise eelisõigus on 
s^tud ülikoolidele. Määrus ei ole verejanuline, nagu ehk mõnigi oleks 
°°vinud, sest ei ole ette nähtud praeguste kraadide ümberatesteeri- 
st; Loodetavasti laheneb see küsimus ametikohtadele kandideerimise 

nJ? im uste muutumisega. 
ijAaMien, kas on just ainuõige anda magistri- ja doktorikraad. Krii- 
]',at ei kannata lisa nr. 1, mis püüab ette kirjutada need erialad, mil- 
Л1? EV-s saab kraadi anda. Ei usu, et nii bioloogid, matemaatikud, 
^usikud jt. tahavad kõik olla loodusteadlased või filosoofid, kõik aja- 

K°lased filosoofid ja filoloogid kirjandusteadlased. Kardan, et prob- 
 ̂ сШе tekib ka eesti keelega. Üleminek voi õieti tagasiminek eesti kee- 

takistab esialgu nii mujalt oponentide kui ka noukogu lisaliik- 
T  e saamist.
Veniselt jääb pikemaks ajaks lahendamata ka diplomite küsimus. 

s ]'a millistel tingimustel meie kraade üldse arvestama hakatakse?

% Kuidas saaks ülikoolis kohe uue määruse järgi tegutsema hakata."

s>. Kuidagi iuleb alustada. Juba augustilõpu nõukogu koosolekul palu
n i  dekaanidel teaduskondadesse edastada erialanõukogude loomise 
‘jptte. 25. septembriks peaks igas teaduskonnas olema selge, milliseid

l “tagusid nad ülikoolis vajavad. Arvan, et praegu on selle üle igas 
jn.te6dris tuliseid arvamustevahetusi, ja kui see nii ei ole, siis kaob 

i? lihtsalt kusagil ära.
i^dasine töö on väga keeruline, sest kõik tuleb koordineerida teiste
3] rSkoolide, instituutide ja isegi ülikooli allüksuste vahel. Seejärel 
(;.^anie nõukogude komplekteerimist ja moodustame komisjoni, kes 
Jt°tab välja kaitsmiskorra. Kõik nõukogud tahaksime kinnitada ülikooli 
^ O g u s  hiljemalt detsembris, et alustada uutmoodi juba jaanuarist. 

ls> kas õnnestub.

ьШ ТО uues põhikirjas on kehtestatud õppejõudude vanusetsensus. 
ls saab 65-aastaseks saanud õppejõududest?

v.^elle kohta on juba olemas rektori käskkiri, kuid midagi põruta- 
8?  see kaasa ei too. Juba 1. septembrist 1987 kehtib nõue, et 65-aasta- 
ri| saamisel peavad ameti maha panema rektor, prorektor ja kateed-
I е. (allüksuste) juhatajad. Need õppejõud, kes on valitud pärast k. a. 
YaÄ^Ht, vabastatakse oma kohalt 65-aastaseks saamisel, enne 1. juulit 
tÕfll õppejõud töötavad oma valimistähtaja lõpuni. Edaspidi saab 
°tada lepingu alusel.

F e Küsis KAJA HARGLA

Rektori käskkiri
^ ülikooli juhid, dekaanid ja kateedrite (jt. allüksuste) juhatajad, 

*cs on ametisse valitud pärast 1. septembrit 1987, vabastatakse 
„ ketist 65-aastaseks saamisel õppeaasta lõppedes.

^ £nne 1. juulit 1990 valitud ja 65-aastaseks (ning enam) saanud 
к. °Ppejõud vabastatakse ametikohalt valimistähtaja lõpul.
) А

^Ppejõud, kes valitakse konkursiga alates 1. juulist 1990, vabasta- 
^kse ametikohalt 65-aastaseks saamisel õppeaasta lõppedes.

J T
“ühtivatelt ametikohtadelt, samuti õppejõu ametikohtadelt seoses 
^•aastaseks saamisega vabastatud töötajaga võib rektor sõlmida 
^htajalise töölepingu kuni 2 aastaks. Vajaduse korral võib täht
ajalist töölepingut sõlmida korduvalt.

OLI KOOLI KULL, 
AGA KUIDAS

Ü1 ikool tahab, et siia tuleksid 
kõige andekamad, võimekamad, õpi
himulisemad, erialale orienteeritud 
noored inimesed. Noored ise pea
vad ülikooli hariduse ja harituse 
saamise templiks. Oletame, et see 
on nii, ja seega peaksid nii ülikool 
kui noored olema teineteisest väga 
huvitatud. Kuidas toimuks aga 
nende kohtumine kummalegi poo
lele kõige inimlikumalt, närve ja 
aega säästvamalt, konflikte ära- 
hoidvamalt, samas aga ka teinetei
sest palju teada saades.

Püstitasin enesele veel kord sis- 
seastumisprobleemidest kirjutami
sel just sellise lähenemise.

Senini on vastuvõtukomisjoni 
vastutava sekretäri ja tema ase
täitja ametit peetud teaduskondade 
kaupa nn. külakorras. Eks ikka 
kõrgkooliski korruptsiooni ärahoid
miseks. Nüüd on endise ettevalmis- 
tusosakonna reorganiseerimise tu
lemusena olemas eitevalmistus- 
vastuvõtuosakond, kelle hoolde 
jäävad edaspidised vastuvõtumu- 
red.

Teatavasti puutub vastutav sek
retär sisseastumisküsimustega kok
ku kahel aastal, esimene kord on 
ta sekretäri asetäitja. Nendel, kes 
kaks aastat kättpidi vastuvõtu sees, 
on olnud aega (vabandust, kiirus 
on muidugi kogu aeg peal) asja
desse põhjalikult süüvida. Mida ar
vab eespool toodud teesist vastu
võtukomisjoni tänavune vastutav 
sekretär, õigusteaduskonna dotsent 
LEMBIT SAARN1TS?

ф  Kuidas komplekteerida teine
teist mõistvalt kõige parem üliõpi- 
laskontingent?

Põhilised valikukriteeriumid peak
sid ju olema teadmised, töökus, 
kutsesobivus, võimekus. Iseasi, kui
das neid omadusi välja selgitada.

Praegu on meil põhivormiks ek 
sam, mis senise korralduse järgi 
aga vägagi küsitav. Mujal maa
ilmas, kus üldse veel sisseastumis
eksameid tehakse, on need minu 
teada kirjalikud ja sellega ka mui
dugi anonüümsed. Aeg on üle min
na kaasaegsematele komplekteeri- 
misvormidele.

©  Ja need oleksid?
Kus tarvilik, seal võiks teha 

kirjaliku anonüümse eksami. Kasu 
tada tuleks ka loomingulist kon
kurssi ja teste. Loomingulist kon
kurssi on aastaid edukalt rakenda
nud žurnalistid (pärast loomingur 
list konkurssi on tulnud teha ka 
eksamid).

Teste tuleb tänapäeval igal ju 
hul kasutada. Nii täitsid EPA tu
dengid näiteks TÜ kutsesuunitluse 
labori teste. Aga siingi ei tohi äär
musesse minna. Noored ise ega 
meie ole harjunud veel testidega 
töötama. See nõuab õppimist, har
jumist. Meie teadmiste süsteemis 
on test ka liiga täpne. Teatud kit 
sa eriala kohta annab see võib-olla 
väga täpseid ja õigeid tulemusi 
aga üldhinnang võib olla ühekülg 
ne, kui test ei ole oskuslikult vali
tud. Ka välismaa omad ei ole mei
le alati mehhaaniliselt ülevõetavad. 
Testidega oleks ehk möödunud ja 
tänavu aastal pidanud juba alus
tama sotsioloogid ja psühholoogid, 
sest neile peaks sellelaadne «apa
ratuur» tuttavam olema. Neilt on 
vist eelkõige alust loota testimise- 
alast abi teistel erialadel. Selle 
süsteemi käimapanek peaks uue 
yastuvõtuosakonna üks esmaseid 
ülesandeid olema. Täiskannapööre 
ei ole muidugi õige, teatud eriala
del tuleks eksameid jätkata.

#  Aga mida hakata peale kesk- 
koolitõõ tulemustega? Keskkoolis 
pannakse hindeid, antakse välja 
medaleid.

(Järg 2. lk.)
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I Ülikooli 
tulevikku,

täpsemalt majanduse valdkonda 
arutatakse nagu ikka 
kolmapäeva[, 19. septembril kl. 8.15 

nõukogu saalis.

Kõigil huvilistel palutakse välja 
pakkuda toimkonnad, kes hakkak
sid ka vastavat konverentsi ette val
mistama.

Teisi
päevasel 

dekaanide
nõu

pidamisel
oü põhiküsimuseks ÖPPEJÖU 
PALK. Informatsiooni jagas plaa- 
ni-finantsosakonna juhataja Oleg 
Andla. Teaduskondadele on eral- 
datud_ täiendav palgafond, aluseks 
on võetud keskmine palgamäär ja 
õppejõudude arv. 24. septembriks 
ootab plaani-finantsosakond tea
duskondade otsuseid. Teaduskon
dades hakkab palgamääramisega 
tegelema dekaan koos kateedriju
hatajate või teiste kompetentsete 
nõuandjatega.

Nõupidamisel leiti, et dekaanide 
ja teadussekretäri palga peaks mää
rama rektoraat.

Õppeprodekaan prof. Heino Sii- 
gur tutvustas ka kaugõppe teel 
omandatavat tasulist teist kõrgha
ridust, mille kohta ilmus rektori 
käskkiri, aga sellest lähemalt teine 
kord.

Gustav 
Adolf 
tuleb 

tagasi
Käesoleva aasta 31. augustil kin

nitas ülikooli Õpetatud Nõukogu 
oma istungil komisjoni, kes peab 
üustav Adolfi ausamba taastami
seks vajalike eeltööde ja läbirääki
mistega energiliselt tegutsema hak
kama. Komisjoni esimees on rektor 
prof. Jüri Karner, liikmeteks prof. 
Helmut Piirimäe, kunstiteadlane 
Kaur Alttoa, linna poolt peakunst
nik Merike Kaunissaare ning üli
koolist veel allakirjutanu.

Lumest ja papist meeldetuletus- 
märguandeid Kuningapiatsil on ol
nud piisavalt. Kui ülikool ise ener
giliselt asja ei aja, siis ei tee seda 
keegi teine ammugi mitte. Huvi 
Gustav Adolfi samba taastamise 
või tähistamise vastu tunnevad ka 
mitmed Rootsi äri- ja akadeemili
sed ringkonnad. Nii et ülim aeg 
tegutseda. Peaprobleemiks on, kas 
taastada sammas endisel kujul või 
teha hoopis uus. Endisel kujul te
gemine on ilmselt keerulisem, sest 
täpset koopiat pole nähtavasti ole
mas. Täiesti uus ei oleks aga pal
jude arvates ikka see õige. Nii et 
probleeme jagub, tööst ka puudu 
ei tohiks tulla. Töö esimese etapiga 
peab aasia lõpuks valmis jõudma. 
Komisjon alustab tegevust reedel,
14. septembril.

TULLIO ILOMETS
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Tehnika
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nii
Et Tehnikaülikooli uudiseid Tar

tu tudengini tuua, valib TTÜ lehe 
toimetaja ULLI SATS meie toime
tuse palvel meie numbri. TÜ toime
tusel paraku otsevalimisvõimalust 
ei ole, isegi ETA-le loeme mitte
koosseisulise korrespondendina üli- 
kooliuudiseid automaattelefoni kau
du. Aga see selleks. Kuidas alus
tas TTÜ?

cj: $

^  TTÜ r-ebased käivad loenguil, 
kartuleid võtma neid ei saadetud.

^  Ühiskonnateaduste teaduskon
na (4 kateedrit) töötajad vabastati 
seoses teaduskonna likvideerimisega 
suvel töölt. 1. augustist moodus
tati sotsiaalteaduste kateeder (ju
hatajaks valis TTÜ nõukogu endise 
Õppeprorektori prof. Mati Grafi). 
õpetatakse filosoofia ajalugu, poli
toloogiat, suulise ja kirjaliku väl
jendusoskuse aluseid jm. Uues ka
teedris on 21 kohta. Kateedrijuha
taja sõnutsi uusi teid veel otsitak
se, praegune variant ei olevat veel 
kõige sobilikum. Üleminekuperiood 
nagu kõikjal.

Ühiskonnateaduste teaduskonna 
poliitilise ökonoomia kateedri ase
mel on nüüd majandusteooria ka
teeder ja hoopis majandusteadus
konna rüpes. Selle kateedri juha
taja võis teaduskonnanõukogu ise 
valida ning valiti dots. Rein Ot- 
sepp.

^  Mis tudengiellu puutub, siis 
jätkavad oma tegevust nii seltsid 
kui korporatsioonid ja muud ühen
dused, aga ka Uliõpilasliit.

ТО nõukogus
ф  31. AUGUSTIL #

Koosoleku algul andis rektor 
prof. Jüri Kärner edasi Teaduste 
Akadeemia presidendi Arno Köörna 
tervitused ülikoolile. President loo
dab tõusva koostöö jätkumist.

Rektor tutvustas ka TÜ nõuko
gu koosseisu muudatusi. Et mitmes 
teaduskonnas on nüüd uued dekaa
nid, siis kuuluvad nõukogusse ma
jandusteaduskonna dekaani prof. 
Valner Krinali asemel uus dekaan 
prof. Mart Sõrg, filoloogiateadus
konna prodekaani dots. Heino Liivi 
asemel dekaan dots. Jüri Valge 
ning pedagoogikanõukogu esimehe 
prof. Jaan Miku asemel uus nõuko
gu esimees pedagoogikakandidaat 
Mati Saluudi. Ajalooteaduskonna 
üliõpilane Jaanus Arukaevu õpib 
Soomes ning tema asemele teeb 
teaduskond veel valiku.

ф  EELMISE AASTA ÕPPETÖÖ 
OLI ÕPPEPROREKTOR PROF. 
HEINO SIIGURI teemaks. Ei saaks 
öelda, et ülikoolis halvemini või 
eriti paremini õppima on hakatud. 
Hinnete järgi on pilt eelmiste aas
tatega enam-vähem ühesugune.

Mis saab sisseastumiseksamitest? 
Prorektor Siigur arvas, et senine 
eksamite kord ennast ei õigusta. 
Praegu on enamik teaduskondi oma 
uute üliõpilaste vastuvõtmisest 
eemal. Tuleks hakata mõtlema loo
mingulistele konkurssidele.

Peale selle, et uued vastuvõtu
eeskirjad peaksid olema teada juba 
jaanuaris, on lahendada muidki kü
simusi. Näiteks esitati tänavu pro

test selle kohta, et õpetaja võtab 
eksamit oma endiselt õpilaselt. Mit
melt erialalt jääb välja palju täies
ti võimekaid noori. Seepärast oleks 
õigem korraldada ühine vastuvõtt 
kogu teaduskonnale (osakonnale) 
vahet tegemata erialade pedagoogi
lise ja teoreetilise haru vahel. Nad 
ise jaguneksid õppimise ajal. Tä
navu tegi niimoodi majandustea
duskond kõigi kaubanduserialade 
puhul.

Ebakorrektne on praegu üleminek 
sisseastumiseksamite ajal statsio
naarist mittestatsionaari ja vastu
pidi. Kõik eksamid tuleks ära teha 
ja üleminekut lubada vaid siis, kui 
on vabu kohti. Ülikoolis on jõutud 
niikaugele, et mõni sisseastuja soo
vib endale teisi eksamiaegu, kuna 
ees on välissõit. Prorektor ütles, et 
niisuguseid ümbertõstmisi ei to
hiks teha, otsustatagu kohe, kas ta
hetakse astuda ülikooli või tädile 
Ameerikasse külla sõita.

Teatud meelehärmi on põhjusta
nud medalistid. Prof. Siigur pak
kus välja mõtte, et kui ühele eri
alale on üle poole avalduste too- 
jaist medaliomanikud, siis võiks 
soodustust kasutada vaid kuld
medali puhul.

Üldse vajavat teaduskondadel 
vastuvõtu arv veel sügavat läbimõt
lemist: kui paljudele on sellel eri
alal vaja kõrgema haridusega töö
tajaid. Sageli töötavad ju lõpeta
nud hoopis teisel erialal. Teadus
konnad võiksid koos sotsioloogia
osakonnaga teha uurimuse lõpeta
jate kasutamisest. (Vastuvõtust loe 
ka intervjuud dots. Lembit Saar- 
nitsaga).

õ p p e t o ö m u u d a t u s i .  Ko

hustuslikku kehalist kasvatust enam 
ei ole. See aga ei tähenda, et üli
õpilase sportimisvõimalused ja ke
haline arendamine võiksid halve
neda. Vastupidi. Kehakultuuritea
duskonna ülesanne on anda üliõpi
lastele need võimalused, senise 
sunni asemel hoopis ergutada.

Teaduskondades algab üleminek 
uutele õppeplaanidele, mõistagi 
järkjärguliselt. Tänaseks ei ole kõik 
teaduskonnad esitanud oma kinni
tatud õppeplaane õppeosakonnale
— üks eksemplar õppeplaanist peab 
olema õppeosakonnas.

Kevadel ei esitanud paljundami
seks ainesüsteemile ülemineku ju
hendit ükski teaduskond, nii et 
praegu ei ole üliõpilastele midagi 
kätte anda.

Ei ole esitatud ka valikainete 
loetelu (v.a. õigusteaduskond) 
Nõukogu otsus näeb aga ette, et 
igal aastal antakse välja loetelu 
ainetest, mida saaksid kuulata ka 
teiste teaduskondade üliõpilased. 
Viimane tähtaeg on 1. oktoober!

Edasi väljendas õppeprorektor ra
hulolematust dekaanidega, kes ei 
ole alati küllalt nõudlikud alluvate 
suhtes ja kelle enesedistsipliin võiks 
olla tugevam. Rahulolematust on 
veel muuski: loengud ei toimu 
tunniplaani järgi, õpperuume ei ka
sutata otstarbekalt jne.

Omaette probleemiks võib kuju
neda ka välismaal õppimine jä 
stažeerimine. Õppejõuga tuleks 
sõlmida leping, et pärast välismaal 
stažeerimist kohustutakse teatud 
aja ülikoolis töötama. Juba esineb 
töölt lahkumisi vahetult pärast sta- 
žeerknist. Need üliõpilased aga, 
kes omal algatusel (mis igati hea!) 
välismaal õppimisvõimaluse leia
vad või õppimist pikendavad, võik
sid sellest ise ka ülikooli informee
rida.

(Järgneb.)

ÜLIKOOLI KOLL, AGA KUIDAS
(Algus 1. Ik.)

Üldnõuded peavad olema üldhari
duskooli põhinõuetega kooskõlas. 
Sellest üle hüpata ei saa. Ees sei
sab kindlasti keskkooli või siis güm
naasiumide suurem koostöö kõrg
koolidega ja ilmselt saab edaspidi 
gümnaasiumist ilma eraldi sisse
astumiseksamiteta kõrgkooli. Seni 
aga tuleb arvestada keskkoolis 
tehtud tööd kõigi puhul. Medalisti
de puhul me seda hindame, teiste 
puhul mitte. Mitu kõrgkooli vottis 
tänavu arvesse ka keskkooli kesk
mist hinnet ning profileeriva aine 
hinnet, mis näitab ka kalduvusi.

Põhiline vastuargument on see, 
et keskkoolid on erinevad. Aga ka 
medalite kaal on erinev. See on pa
ratamatu. Muidu me orienteerume 
suuresti erikoolide nõuete järgi ja 
raiskame oma noorte inimeste po
tentsiaali. Nii näiteks võeti Tartu 
linnast tänavu vastu rohkem üliõpi
lasi (322) kui kõigist Eestimaa kü
ladest kokku (284). Õigusteadus
konna 60 üliõpilasest on ligi 40 pä
rit Tartust ja Tallinnast. See koik 
näitab, et keskused on meil hari
tud, aga väiksemate kohtade intel
lektuaalne allakäik jätkub. Koik 
algab

vastuvõtu
eeskirjadest.

Me oleme põhimõtteliselt loobu
nud üleliidulistest vastuvõtuees
kirjadest ja konstateerinud, et üli
kool on autonoomne. Mitmed as
jad, sealhulgas ka vastuvõtmise, 
oleme jätnud aga lõpuni viimata. 
Arvan, et siin oleme jäänud paljus 
vana juurde, ikka nii, nagu on va
rem tehtud. Varem või hiljem tuleb 
üle minna üliõpilaste ja töö vaba
turu reeglitele: võtta vastu kõik 
soovijad, haridus igati väärtustada, 
viia sisse tasuline kõrgharidus jm.

ф  Nii et oleme uute ideede juu
rutamisel maha jäänud?

Nagu ma ütlesin, ei ole kampaa
nialikult ühest äärmusest teise õige 
kalduda. Esiteks peaksid olema 
vastuvõtueeskirj ad paindlikumad, 
sest võib ette tulla keerulisi situat
sioone, mida tegelikult oleks või
nud tänavugi ette näha.

ф  Näiteks?
Vene matemaatikute 20 kohale 

toodi medaliomanikelt 24 avaldust. 
Peale nende soovis veel astuda 23 
inimest. Medaliste võeti aga mate
maatika, füüsika ja keemia erialale 
ilma eksamiteta. Viga oli selles, et 
niisugust olukorda ei osatud ette nä
ha. Kui probleem tekkis, oleks tul

nud kohaldada eeskirju, mille järgi 
ka medalistid teevad ühe eksami. 
Soovitaksingi uutesse vastuvõtu
eeskirjadesse sisse võtta niisugu
se punkti: kui medaliste on üle 
poole, suunata nad eksamile.

ф  Kui palju venekeelsele mate
maatika erialale siis vastu võeti?

20 asemel 28 (eesti matemaatiku
te ja vastuvõtureservi arvel).

Vastuvõtueeskirjad lõid super- 
konkursi ka psühholoogiasse. Psüh
holoogide 20 kohale tõi avalduse 
28medalisti. Üldse oli astuda soo
vijaid 117. Pärast esimest eksamit 
jäi peale medalistide 4 kohale kon
kureerima 57 inimest. Nii suure 
konkursi puhul oleks medalistide 
õiglasemaks ja objektiivsemaks se
lekteerimiseks tulnud esimeseks ek
samiks kohaldada kirjand või mõni 
muu kirjalik kontrollivorm, mitte 
aga võõrkeel. Muide, kõige rohkem 
oli esimesele eksamile mitteilmu- 
nuid just psühholoogiasse pürgija
te seas ning ka eksamite soorita
mise protsendilt (ainult 38%) olid 
nad kõige tagasihoidlikumad. Sisu
liselt kujunes eksamite poolest kõi
ge tugevamaks konkurss välisma
janduse ja kaubanduse, samuti 
inglise ja saksa keele erialale.

ф  Majandusteaduskond üritas 
küll ju tänavu teistmoodi vastu 
võtta.

Jaa, avarama konkursi väljakuu
lutamist võiksid kasutada teisedki 
teaduskonnad. Majandusteadus
kond kuulutas näiteks välja kau
banduse üldkonkursi (kaubandus
ökonoomika, tööstuskaubatundini- 
ne, toidukaubatundmine ja kauban- 
dusraamatupidamine). Nii saadi 
konkureerivast kontingendist vastu 
võtta tõepoolest parimad. Mitmel 
pool võiks ära jätta ka rakendus
likku ja teoreetilisse harru eraldi 
konkureerimise. Hiljem teeksid üli
õpilased ise valiku.

Ф  Mida arvata vastuvõetavate 
arvust?

Tänavu oli vastuvõtuplaanis ette 
nähtud 1210 uut üliõpilast. Ma ei 
teagi, kes selle oli määranud ja 
kas ülikool ise on seda pädev ette 
nägema. Kui ülikool on autonoom
ne, peaks ta selle arvu määrama 
ise vastavalt oma võimalustele. 
Igal juhul tuleks afvestada aga lõ
petajate rakendamise võirftalusi.

Q  Vaevalt oskame praegu selles 
kiiresti muutuvas ajas päris täpselt 
ette näha, kas vajame ja kui palju 
vajame pere- ja koolipsühholooge, 
ajakirjandusjuriste jt. spetsialiste. 
Aga kuidas neid normaalses ühis
konnas vaja oleks!

Ma ei tea kes, aga kas teadus
konnad, kõrgkoolilaborid, sotsio
loogid või keegi teine väljaspool 
ülikooli peaks kindlasti tegelema 
lõpetajate rakendamisvõimaluste 
ja -vajadustega. Kui me nüüd enam 
noori suunama ka ei hakka, võib 
tekkida palju ettenägematuid prob
leeme, mis veelgi enam suurenda
vad sotsiaalseid pingeid.

Mitu aastat olen kuulnud, et 
ei jätku teatmikke.

Rektori nurin noukogus teatmiku 
sisulise külje üle on täiesti õigusta
tud, rääkimata tiraažist. Teatmikul 
peavad olema nii vastutav toimeta
ja kui koostaja, kusjuures vastutav 
toimetaja peab ka vastutama ning 
koostaja koostama.

Juba möödunud aastal ütlesin, et 
see teatmik ei kõlba enam. Tahtsin 
sel aastal käsikirja näha, aga ikka 
polnud see õige hetk, mil küsisin, 
ja lõpuks oli see ilma minu näge
mata trükikotta jõudnud.

Tundub, et ei ole motet trükkida 
sinna igal aastal kutsekirjcldusi. 
Kõige nõutavamad on programmid 
ja vastuvõtueeskirjad. Need peavad 
olema igaühele kättesaadavad.

Mulle tuleb meelde Sokolniki 
Ameerika põllumajandusnäituse 
bülletään, kus president Carter 
pöördus iga külastaja poole isikli
kult südamlike sõnadega: on väga 
meeldiv Teiega kohtuda, palun tut
vuge näitusega, soovin Teile edu 
jne. Tahtsin sellise pöördumis_e fak- 
simiilse allkirjaga rektorilt või mõ
nelt teiselt isikult juhtkonnast sis
se viia, aga ei õnnestunud.

Defitsiit on loodud kunstlikult. 
Hinda pandi sel aastal küll juurde, 
aga tiraaži selle võrra ei suuren
datud.

Oma häbiks pean ka tunnistama, 
et tänavu saadeti ülikoolist välja 
veel osa stagnaaegsete mallide jär
gi tehtud blankette. Uusi ei tehtud 
ja nii soovitasime teaduskondadel 
mõnele liiga vanameelsele reale 
lihtsalt kriipsu peale tõmmata.

ф  Nii et veel on võimalik vana
de blankettide pärast «Pikrisse» 
sattuda (vt. nr. 15. 1990 — arsti
teaduskonna praktikale suunamise 
blankett).

Ma läheksin veel alguse juurde 
tagasi. Sisseastumine ei tohiks 
noorele inimesele põhjendamatut 
hirmu, mõttetuid sabasseismisi jm. 
ebameeldivusi põhjustada. Kellele 
ja mille jaoks on vaja arstitõendit? 
Tean, et abituriendid seisid pool 
päeva noorukite kabineti ukse taga 
oma kaarti kätte saamas ja siis 
veel need formaalsed arstidel käi
mised.

Tänavu küll intsidentidest ei 
kuulnud, möödunud aastal saadeti 
üks noormees teist aastat Tallinnas
se tagasi sarlakite tõendit tooma. 
Sel aastal ei nõutud ka psühhiaatri 
juures käimist. Aga tõepoolest, kui 
palju ja kellele on seda vaja ja kui 
palju on see lihtsalt varasema mal
li täitmine?

ф  Ka dekaani uste taga olid pi
kad järjekorrad. Pealegi ei kohtu 
tudengikandidaat tihti dekaani, vaid 
mõne teise õppejõuga. Praegu ei 
näi sellest tulu tõusvat ei kandi
daadile ega õppejõule.

Üldse peaks vastuvõtmise psüh
hokliima tunduvalt parem olema. 
Kas on mõtet teha eksameid ka 
laupäeval ja pühapäeval, eriti pü
hapäeval. Me peame ühe päeva ka 
hingele jätma. Nägin, kuidas mõ
nel pool istuti ukse taga hommikust 
õhtuni. Üldse on ainekomisjonidel 
väga suur koormus. Tohutute kir- 
jandivirnade kiire läbilugemine on 
ju meie õppejõudude kurnamine.

ф  Kui ma õigesti mäletan, siis 
näiteks möödunud aastal panite 
teadetetahvlile ka konkureerima 
jäänute arvu pärast igat eksamit. 
Ja miks ei võiks väljas olla iga 
kandidaadi lõpp-punktid?

Probleem on olemas, see oleks 
vajalik. Ja nagunii peavad ka kan
didaadid ise arvestust. Uks helistas 
mulle ja tahtis kontrollida arve. 
Tema oli terve eriala eksamitulemu
sed ise arvutiga läbi töötanud ja 
need olid tal õiged. Ka lõpp-punktid 
peaksid avalikult teada olema, tä
navu panime vastuvõtmise käsk
kirjas vastuvõetud nimekirja tähes
tiku järgi.

Tundub, et uuel vastuvõtuosakon
nal tuleks kõigepealt sisuline külg 
läbi vaadata: eksamid, testimine, 
keskkoolitöö arvestamise alused jm. 
ning leida neile organisatsioonili
selt uus vorm. Senine külakorda 
käimine oli tegelikult seaduse rik
kumine (eriti siis, kui õppejõud on 
mõlemal semestril õppetööga hõi
vatud). Pluss on ehk olnud vaid 
see, et vastutav sekretär oleks era
pooletu, kellel pole korruptiivseid 
ega muid kõrgemaid sidemeid.

Lõpetuseks tänan ladusa koostöö 
eest kõiki ligi 150 inimest, kellel 
tuli vastuvõtuga tegelda, ja loodan, 
et edaspidi saavad teoks ka paljud 
uuendused.

Vastuvõtuprobleemide kallal 
urgitses

VARJE SOOTAK

90 aastat 
prof. 
ALMA 

TOMINGA
sünnist

15. septembril möödub 90 aastat 
Eesti TA tegevliikme, esimese eest1 
naisprofessori, Eesti farmakogno0' 
sia korüfee professor Alma Tomin' 
ga sünnist. Ta sündis R akvere5 
puusepa perekonnas. Juba kool>5 
tekkis huvi farmaatsia vastu ninS 
1917. aastal asus ta tööle proviis°f
S. Eberhardti apteegis apteekriõPJ' 
lasena. A. Tomingas töötas aptcev 
riõpilasena nii Tallinnas kui R3*'

1925. aastal astus tulevane Pr<J‘ 
fessor arstiteaduskonna farmaat' 

siaosakonda, mille lõpetas 192°' 
aastal cum laude. Üliõpilasena ten* 
tud auhinnatõö jooditinktuürist sal
I auhinna.

Usinat õppijat pandi tähele ja ll 
valiti ülikooli Farmakognoosia hlS' 
tiluudi nooremassistendi kohuse' 
täitjaks prof. J. Stammi juures. Pä‘ 
rast ülikooli lõpetamist k i n n i t a n  

A. Tomingas instituudi noorema*5 
assistendiks. Järgnes magistrikraaj 
di kaitsmine samal 1929. aasta* 
ning 1933. aastal kaitses ta doK'
toriväitekirja «Autooksüdatsioon1' 

protsessidest rasvõlides». Eradol' 

sendi kutse omandas ta 1935. аз$' 
tal.

1940. aastal sai A. Tomingas eSI”‘ 
mese naisprofessorina Eestis Pr,°. 
fessorikutse ning ta valiti Eesti® 
lahkunud prof. J. Stammi aseme1 
farmakognoosia kateedri juhata 
jaks. Ta rajas kohe ka kateed 
juurde ravimtaimede aia. Sõja-aa5' 

tail oli metsikult kasvavaid ravW 
taimi vähe ning nii loodi №  
aastal Raadil ravimtaimede katse 
jaam koos katsepõlluga. Katseja^ 
kujunes aastakümneteks teadusto 

keskuseks.

Prof. A. Tomingal olid tihed^ 
sidemed meie maa ravimtaime^ 
uurimiskeskustega, tema nime k?*! 
tab kõigis farmakognoosia õp 
kuis. Tol ajal uuris ta tulemusi 
kalt palderjani, piparmündi, sõi-*11 
kübara, tanguudi, rabarberi, mag/, 
na jpt. ravimtaimede kultiveerim|S 
Eestis. Palju aega pühendas 
geograafilistele külvikatsetele. Aj 
vestades A. Tominga suuri teene1, 
farmaatsias, valiti ta 1946. aast 
ENSV Teaduste Akadeemia tege'̂  
liikmeks. Seega oli ta ka esime  ̂
eesti naisakadeemik. Aasta vare11 
oli ta saanud ENSV teenelise1' 
teadlaseks.

Kõrvuti ravimtaimede kultiveerj 

misega uuris ta ka asendajaid v‘ 
lismaistele taimedele, eriti aga J? 
vimtaimede kvaliteeti ja selle m3‘ 
ramist keemiliste näitajatega. * 
oli üks kaasaja farm akognoos.1 

keemilise suuna rajajaid meie rl 
gis.

Palju aega ja energiat nõudis
aii'dagoogiline töö. Kuni oma surm

1963. aastal oli ta kateedrijuhataja 
pidas loenguid ja juhendas praK1, 
kume. 1952— 1955 oli A. Tomin£a 
arstiteaduskonna dekaan. Profe® 
sor Alma Tomingal oli täh e le p a l1’, 

väärne osa meie maa ravimtaime^ 
uurimises, aga ka hulga õpilas 
meelitamises teadusepõllule.

IVAR TAMMARÜ

Naiskoor 
Saksa
maale

Neljapäeva õhtul viis «Nor^ 

Estonia» ülikooli akadeemilise na>* 

koori Rootsi poole. Läbi R o o t s i J 
Taani sõidetakse bussidega ко'1, 

sertreisile Saksamaa Liitvabariik^ 

vastuvõtjaks on Jesteburgi 1И ‘ 
kirikukoor. Lauldakse ka balti®3 

sa kultuuripäevadel Lüneburg15 

Tagasi jõutakse 4. oktoobril.
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Akadeemilise vabariigi 
taastamine

Kevadel kogunesid EÜS-i majja akadeemiliste üliõpilasorganisat
sioonide esindajad, et arutada ÜLIÕPILASKONNA EDUSTUSE 
LOOMIST. Nenditi, et Edustuseta ei saa juttugi olla demokraatlikust 
fartu Ülikoolist. Üheskoos võeti vastu pöördumine, mis ilmus 8. juuni 
ülikooli ajalehes.

Paraku langes edasine tegevus kokku sessiga. Toimetuses käisid 
Kull juunikuul mitme teaduskonna üliõpilased lootuses sügisel rohkem 
Se'gust saada. Ilmutame selle artikli täna veel kord.

Ettepanekud ja arvamused palume tuua lehe toimetusse ph. 241.’

Akadeemilisus on Tartu suurim 
ja kauneim eripära, mis on teda 
pikki aegu Eestis ainulaadseks pai
gaks teinud. Kui kellegi, siis meie, 
üliõpilaste kohus on see kaotsiläi
nud hiilgus taastada, kõige lagune
mise ajajärgul midagi ka ehitada. 
Arvestades nii üliõpilaste kui ka 
ülikooli juhtkonna sündinud huvi 
tegeliku üliõpilasriigi taastamise 
vastu, leiame, et praegu on sobiv 
aeg kauakandunud mõte realiseeri
da. Aeg on küps.

Üliõpilaste elu tänaseni korralda
nud organid on oma aja ära ela
nud, Viimasena vaagub veel hinge 
ametiühing. On selge, et vaatamata 
väärtustumisele oli neil ka oma 
funktsioon, mistõttu nende kadumi
se sünnitatud auk tuleb tingimata 
‘äita. Loodus ei salli tühja kohta. 
Nagu Ü. Veldre artiklist «UT» nr. 
17 veenvalt selgub, vajame oma 
huvide kaitseks ja hääle kuuldavaks 
tegemiseks mingit esinduskogu. 
Ametiühing on seileks liiga piira
tud, ka uut komsomoli vaevalt kee
gi soovib.

Head eeskuju pakub kunagi Tar
tus eksisteerinud Üliõpilaskond, 
mille taastamiseks oleme juba pisut 
eeltöid teinud ja saanud ülikooli- 
Poolse toetuse. Uues ülikooli seadu
se projektis on esinduskogu loomi
ne fikseeritud, ent kahjuks puudub 
jneil täpne tekst. Põhiprintsiibiks on 
igal juhul, et kõik statsionaarsed 
üliõpilased on Üliõpilaskonna liik
led. Allakirjutanute arvates on 
vÜmane aeg leida enda hulgast 
need, kellele oma asjade ajarmse 
yõiksime usaldada. Ilmselt on poh- 
JUst tugineda demokraatia koge
lusele, mis saadi Eesti Vabariigi 
Tartu Ülikoolis. Tollal realiseerus 
üliõpilaste tahe valitud Üliõpilas
konna Edustuse kaudu. Selle vali
miseks on parim 1933. aasta vali- 
j^isvariant. Sellele tehti küll hiljem 
kitsendusi, kuid need tuleks loomu
likult kaotada. Loodame seda kül
lalt keerukat, ent praktilist valimis
süsteemi lähemal ajal tutvustada.

Võib arvata, et suve tuleku tõt
tu kogu projekt erilist vastukaja ei 
ieia. Ent kui soovime, et me lootu
setult hiljaks ei jääks, tuleb vali
miste eeltöid alustada juba praegu. 
Nendeks on rektor ja ülikooli valit
sus lubanud ka materiaalset toe
tust. Üliõpilaste toetust ootame 
Eelkõige ettepanekute näol, mis 
^õiks toimetada selle lehe toime
tusse. Kõik arvamused ja vastuka
jad on igati teretulnud.
_Oleme huvitatud, et meid tõsiselt 

vÕctaks ja selleks on vaja organi
satsiooni. Vajame inimesi, kellele 
anda volitused enda esindamiseks,
Ja kes need siis veel peaksid olema 
kui mitte inimesed meie endi kes
kelt — üliõpilased. Inimesed, kes 
teavad meie vajadusi ja kellel on 
tagasiside oma valijatega. Me tä
name suuremaid õigusi oma asjade 
otsustamisel, suuremat iseseisvust. 
Seda meile ei anta, kui meid keegi 
ei, esinda. Ülikooli nõukogu tuden
gitest liikmete esindusfunktsioon on 
JUst tagasiside puudumise tõttu for
maalne. Sisuliselt puudub neil see
ga mandaat ja kaitsta saavad nad 
Peamiselt vaid isiklikke vaateid.

Me ei taha luua uut komsomoli, 
’ant oleks normaalne, et iga üliõpi

lane kuulub Üliõpilaskonda. See 
annab talle kodaniku õigused. Oma 
riigi täieõiguslik kodanik olemine 
annab eelised ja soodustused kõi
gis akadeemilisse ellu puutuvais 
küsimustes võrreldes nendega, kes 
akadeemilised kodanikud ei ole.

Praegu on meil tegelikult üliõpi
laskond olemas, aga see on riik 
ilma valitsusi? ja parlamendita. 
Need oleks aga hädasti vaja moo
dustada, sest vaid võimekad juhid 
tagavad kodanike heaolu. Euroopa 
ülikoolid on meile selles osas veen
vaks tõestusmaterjaliks ja eesku
juks. Nii et midagi uut leiutada 
pole vaja. Pealegi tahame olla tõ
siselt võetavad ka väljaspool Tar
tut. Euroopa-poolne huvi on täiesti 
olemas, neil aga pole Tartus kelle
gagi suhelda. Akadeemilised in
tiimorganisatsioonid on teist tüüpi. 
Ka suuruse poolest pole nad tu
handete liikmetega Euroopa ülikoo
lide üliõpilaskondadele võrdväärsed 
partnerid. Lisaks polegi neil õigust 
esindada kõiki üliõpilasi. Üleeuroo
paline tudengifoorum Bolognas
6.—10. septembrini 1989 rõhutas 
oma lõppdokumentides korduvalt 
sidemete tähtsust Ida-Euroopas tek

kivate vabade rahvuslike üliõpilas
liitude ja assotsiatsioonidega.

Ühinev rikas Euroopa ei ole mei
le mitte ainult majanduslikult ka
sulik. Vaimne side on vahest täht
samgi. Meie õhtumaine kultuur 
saab ellu jääda vaid juhul, kui ta 
on ühenduses sellega, kes ta on 
sünnitanud.

Kaugemate üleeuroopaliste pers
pektiivide kõrval nõuab tähelepanu 
muidugi' ka järjest kiiremini vaesuv 
kodune elu. Igaüks tunneb majan- 
dusmuresid omal nahal kõige pa
remini, mistõttu nende lahendamise 
vajalikkuses ilmselt keegi ei kahtle. 
Ühekaupa, ilma korra ja organisat
sioonideta, kes tegevust juhiks ja 
koordineeriks, oleme kaitsetud mis 
tahes eluvaldkonnas. Seepärast ta
hamegi mingit rohtu pakkuda. 
Kuna parim võimalikest on meie 
arvates demokraatlikule traditsioo
nile tuginev Ü l i õ p i l a s k o n n a  
E d u s t u s ,  pakume seda. Kõigi 
osalus selles ettevõtmises peaks ta
gama turvalisema, nii vaimselt kui 
materiaalselt kindlustatuma elu kõi
gile akadeemilistele kodanikele.

Huviga ootame kõiki ettepane
kuid ja arvamusi «UT» toimetusse. 

KRISTEL EHÄLA,
PRIIT KOGERMANN,

UKO MARAN,
ANDRES MANNART, 
ANDRES REKKER,

TIIT RIISALO,
KALJU SAAREPUU, 

MARGUS SANGLEPP,
ALAR SEPP,

KAAREL TARAND,
HANNO TOMBERG,

ÜLO VELDRE

Joonistas MARGUS SANGLEPP.

Enne Edustuse
valimisi

Täna, s. o. reedel, 14. septembril kl. 19 koguneb EÜS-i majja (Tõnis
soni 1) üliõpilaskonna EDUSTUSE valimisi ettevalmistav kogu.
Oodatud on ka kõikide formaalsete (ja formeeruvate) üliõpilasorgani
satsioonide täievolilised esindajad.

Bernard Kangro
80. SÜNNIPÄEVALE PÜHENDATUD 

ETTEKANDEKOOSOLEK

18. SEPTEMBRIL KELL 15 

TARTU ÜLIKOOLI AULAS

Janika Kronberg — «Bernard Kangro ja Tartu»

Karl Muru — «Bernard Kangro Vana Võrumaa 
ja surematu Tartu laulikuna»

Arne Merilai — «Bernard Kangro hiline lüroeepika»

Ants Järv — «Bernard Kangro näitekirjanikuna»

Harald Peep — «Bernard Kangro kirjandusteadlasena»

Ülo Tonts — «Bernard Kangro kirjanduslikust mitmekülgsusest»

1. september
oli juba nii amm.u, eks ju?

Avaaktusel arutles rektor prof. Jüri Kärner universitas'e ja kuning
likkuse üle. Aga ülikoolihariduse võti peitub siiski tulise nooruse ja 
kogenud õpetlase vahetus kontaktis.

Naaberkõrgkooli poolt tõi tervitusi õppeprorektor Koit Alekand. 
Meie ülikooli on palju abistanud Kanadas loodud Tartu Olikooli 

fond. Juunis otsustas ülikooli nõukogu anda TÜ auliikme nimetuse 
viiele väärikale väliseestlasele. 1. septembril olid aulas diplomit ja 
mälestusmedalit vastu võtmas fondi asutaja ja looja Walter VäärsI 
ning Endel Aruja.

Teadussekretär Veera Ant luges ette ühe auliikme Maret Auna tänu- 
telegrammi.

Arstiteaduskonna professor Ado Truupõld sai aktusel kätte Liidu 
Hariduskomitee diplomi ja preemia.

Meeskoor, laulud, rebastele juhtkonna tutvustamine ja oligi aeg oma 
teaduskonda rutata.

Protokoll
Tartu Ülikooli Fondi juhatuse esimehe 

härra Walter Väärsi 
ja Tartu Ülikooli esindajate läbirääkimistest 

3.—7. septembril 1990. aastal

Tartu Ülikool leiab, et Tartu Ülikooli Fondi juhatus on ära 
teinud väga suure töö Fondile heategeva organisatsiooni staatuse 
saavutamiseks, tema tegevuse arendamiseks ning Tartu Ülikooli 
abistamiseks ja avaldab tänu Fondi juhatusele Tartu Ülikooli 
arengu toetamise eest.

Tartu Ülikooli Fondi juhatus leiab, et Fondi idee on leidnud 
toetust oma kodumaa patriootide hulgas ja peab vajalikuks otsi
da uusi tegevussuundi Fondi arendamiseks.

1. Pooled loevad Tartu Ülikooli kõige pakilisemateks vajadus
teks arvutustehnika hankimist ning paljundamisvõimaluste taga
mist. Nad peavad otstarbekaks Fondi 1990. aasta summadest 
saja (100) IBM PC/XT-ga ühilduva arvuti ja kümne printeri ost
mist üliõpilaste arvutiõpetuse ning arvutikasutuse võimaluste 
avardamiseks.

2. Pooled leiavad, et Fondi 1991. aastal laekuvate summade 
kasutamise planeerimiseks on vajalik mõlemapoolselt läbi töötada 
küsimused:

— välisprofessorite Tartu Ülikoolis töötamise tasustamise või
malustest Fondi summadest;

— olemasolevate paljundusmasinate tagavaraosade ja uute 
paljundusseadmete ostmisest;

— Fondi poolt paljundusseadmetele vajaliku paberi ostmise 
otstarbekusest (arvestuslik aastane paberikulu 3 tonni), välismaa
ga suhtlemiseks kasutatavate kirjablankettide soetamisest;

— Fondi poolt kvaliteetse trükipaberi ostmise otstarbekusest;
— keele- ja teiste õppekabinettide sisustuse komplektide ostmi

se otstarbekusest;

— 1990. aastal ostetavate IBM PC/XT-ga ühilduvate arvutite 
osalisest järelkomplekteerimisest printerite ja kõvakettaseadmete- 
ga;

— CD ROM lugemisseadmega IBM PC/AT-ga ühilduva arvuti 
ostmisest raamatukogule vastavate andmebaaside kasutamisvõi
maluse loomiseks;

— arvutivõrgu vahendite, sealhulgas võrgus serverina töötava 
IBM PC/AT-ga ühilduva arvuti ostmisest matemaatika õpetamise 
arvutiklassi;

— IBM PC/AT-ga ühilduvate arvutite ostmisest õppe- ja tea
dustöö tarbeks;

— polügraafiaseadmete hankimisest ülikooli kirjastusosakon- 
nale;

— arvuti ja laserprinteri ostmisest ülikooli kirjastusosakon- 
nale;

— raamatukogule avatavate katusakende ostmise otstar
bekusest.

3. Pooled märgivad, et nendest sõltuv seoses Nikolai Küttise 
stipendiumiga 1990. aastaks on tehtud, vajalik informatsioon 
stipendiaat P. Kaimre juhendajale prof. I. Etvergile on antud 
W. Väärsi poolt isiklikult. Seoses stipendiaadi välismaal tööle
asumise viibimisega pidada otstarbekaks kuulutada võistlus
1991. aasta stipendiumile välja veel käesoleval aastal.

4. Pooled võtavad teadmiseks, et Tartu Ülikooli Fondi poolt 
ülikooli väliskülaliste transpordiks ostetud mikrobussi kasuta
mise eest vastutajaks määrab rektor konkreetse isiku välissuhete 
alal.

Tartus 7. septembril 1990. aastal

Tartu Ülikooli Fondi 
juhatuse esimees 

härra Walter Väärsi 
Tartu Ülikooli rektor 
professor Jüri Kärner



UNIVERSITAS TÄRTUENSIS

IHeile, kellel on nälg m m m

KORPORATSIOON 

«INDLA»

kutsub külla kõiki, kel soov liituda 

meie perega. Kohtume kolmapäeval

19. septembril kl. 7 õhtul konvendi 

ruumides Struve 2 (sissepääs õue 

poolt).

KODUNDUSE KABINET

(Tiigi tn. 78—208) registreerib üli 

õpilasi rühmadesse 17,—20. sep 

tembrini kl. 12—15.
t

ÜLIÕPILASSELTS 

«RSR» 

(RAHVUSVAHELISTE 

SbJHETE R ING)

koguneb teisipäeval, 18. septemb 

ril kl. 18.15 raamatukogu aud. 206

KALEV VILGATS jagab värsket 

infot II ülemaailmselt inimõiguste 

konverentsilt «Vilnius — Lenin

grad 90».

PASUNAPUHUJAD!

Tule törtsutama tudengiorkest 

risse «Popsid». Saame kokku 8. ok
toobril kl. 18 EPA klubi teisel kor 
rusel ja edaspidi esmaspäeviti ja 
kolmapäeviti kl. 19. TULE AGA 
TULEIl!

RAHVAKUNSTI- 

ANSAMBEL ANNAB 

TEADA:

kõik tudengid, kes on huvitatud 
rahvatantsust, -laulust ja pillimän 
gust, on oodatud igal esmaspäeval 
ja neljapäeval kl. 18 TÜ klubis 
(Tähe tn. 4).

TOLGID!

Tartu Videokeskus vajab soome- 

vene ja inglise-vene keele tõlke. 

Tasu soodne. Helistada telefonil 

7 44 34.

EUE TEATAB! ^

12. oktoobril kl. 19 toimub Eesti 
Ametiühingute Kultuurikeskuses 
(end. J. Tombi nim. kultuuripalee 
Salme 12) EUE-90 l õ p u  ba l l .
Parimad rühmad saavad kutsed re- 
gimeeste kaudu. Piletid müügil 
maleva keskstaabis, heal juhul ka 
ülikoolis. Jälgige reklaamil

24. novembril kl. 19 Linnahallis 
suur malevakontsert «Kuningad 
tõusevad tuhast». EÜE p a r i m a d  
l a u l u d  l ä b i  a e g a d e .  Piletid 
müügil Linnahalli kassas (indivi
duaalselt ja kollektiivtellimustega) 
ning kõikides kõrgkoolides. Jälgige 
reklaami!

Turu 
poole

Haridus- ja koolitussüsteem Ees 
tis on praegu otsingute staadiumis 
Täiustamist vajab ka kogu majan 
dusharidus. Et siiamaani Tartu 
Ülikoolis otseselt turule orienteeri 
tud majanduse üldteooria lugemine 
ei ole domineeriv (sellises struk 
tuuris, nagu seda tehakse kõigis 
arenenud riikides), jätkame oma 
kevadist loengusarja.

Kevadel pooleli jäänud kursus 
jätkub 19. septembrist MAKRO 
MAJANDUSE loengutega, mis kes 
tavad jõuludeni. Jätkame sama 
moodi kui varem, s. t. igal kolma 
päeval kl. 18—20 ülikooli peahoone 
aud. 102. Tasu on endiselt 1 rbl 
loeng. Samadel alustel, kuid teisi 
päeviti kl. 18—20 aud. 102 alusta 
me kogu kursust uuesti MIKRO 
MAJANDUSTEOORIAST. Kuid se 
da alates 10. oktoobrist.

AVO VIIOL, 
ANDRES ARRAK

AJALOOM UUSEUM IS 

KAALUD

TÜ ajaloo muuseumi püsiekspo 
sitsiooniga ja muuseumi kaunite 
ruumidega on saanud tutvuda juba 
mitu tuhat külastajat. Suur osa 
muuseumi varasid asub aga fon 
dis. Nende varade tutvustamiseks 
on alustatud ajutiste temaatiliste 
näituste korraldamist. Esimesena on 
välja pandud kaalud, jällegi ainult 
osa olemasolevatest. Võib näha mi
tut liiki ja päritolu kaalusid, ala
tes margapuust ja lõpetades mikro 
kaaludega, kirja-, vilja-, apteegi- 
jm. kaalud kaasa arvatud. On esin
datud nii Tartu mehaanikute kui 
ka kuulsate Lääne firmade (Sarto- 
rius, Westphal jt.) tööd.

Huvilised võivad tutvuda välja
panekuga muuseumi lahtioleku ajal 
kolmapäevast pühapäevani kell 
11—17.

EI ÜHTKI NÄDALA

LÕPPU DISKOTA!

Kohtume taas 15. ja 16. septemb 

ril kl. 21 TÜ klubis.

NBl Üliõpilaspilet kaasa!

*
EESTLANE ON ARVANUD!

& Kes palju võid sõõb, selle pea 
läheb paljaks.

Ф Kui lapsed palju võid söövad, 
siis nende ninad lähevad tati
seks.

Võida äi söögu, võtuga jääd 
sõkõst.

V Või on (kolm) korda halb: su
vel, kui on sula, talvel, kui kõ
va, ja siis, kui seda pole,

V Kuni veel või suus ära sulab, on 
ikki veel lootust vanatüdrikul 
mehele saada.

Võitud ratas veereb vagusi.

Või-leib kaitseb karja, liha ja 
leib veab sõnnikut.
* EESTI VANASÕNAD> I I I

& Kel võim, sel või,
(1990)

KOHINAD M  KOHINAD #  KOHINAD ®  KOHINAD Щ

¥  н ас нет б о л ь ш е  
д н е в н о г о  

отделения*
Elame oma teada Eesti Vabariigis, aga ülikooli õppeosakond tem 

beldas päevase osakonna tudengite üliõpilaspiletitesse endise usinu 
sega naaberriigi keeles «dnevnoje otdelenije». Sellega seoses leidis 
õppeosakonnas aset järgmine vahejuhtum.

Grupp üliõpilasi püüdis ühelt ametnikudaamilt välja uurida, miks 
päevase õppevormi kinnituseks venekeelset templit kasutatakse. Vastu 
seks kõlas selgitus, et eestikeelne tempel puuduvat, kuigi ammu ole 
vat juba mõeldud, et see tuleks teha. Ka valmistamine nõudvat aega 
jne. Et grupp üliõpilasi oli eelnevalt trükikojas valmistanud kaks (küll 
tina-) templit kirjaga «päevane osakond», siis tekkis sobiv hetk need 
ametnikele ulatada.

Kui ametnikud esimesest kohmetusest üle said, ütlesid nad: «Te 
oleksite võinud neid juba üheksa tükki teha, igale teaduskonnale ühe.»

Paraku polnud esialgu nõndapalju tina.
Sellegipoolest: nõudke üliõpilaspiletitesse, templijäljendit «päevane 

osakond». Jäägu «dnevnoje otdelenije» neile, kes õppetöö aegu eelis 
tavad Venemaa avarustes rongiga ringi kolistada.

ELDUR SONGERPUU

* Meil pole enam «dnevnoje otdelenijet».

KOHINAD £  KOHINAD ф  KOHINAD $  KOHINAD ф

Spordisõbrale!
Alustavad tööd järgmised sektsioonid:
SULGPALL — informatsiooni saab teisipäeval

kolmapäeval kl. 18 Lai tn. 37 
reedel

KORVPALL — mehed
teisipäev

neljapäev 
VARAVPALL — naised

teisipäev

kl. 20.45 Ujula 4, treener A. Laos

treener M. Visnapuu

treener M. Tensing 

treener T. Kajandi

kl. 17.45
kolmapäev 

VÕRKPALL — mehed
teisipäev 
reede

kl. 17.45
kl 1 Q 1 ̂

VÕRKPALL — naised
kolmapäev

kl. 19.15
neljapäev

KERGEJÕUSTIK 17. sept. ja 19. sept. kl. 17 TÜ staadion 
VÕIMLEMINE, PALLIMÄNGUD algajatel*; (mehed) Tõnissoni 1 

teisipäev 
neljapäev

kl. 16 õp. U. Halling 
VÕIMLEMINE, PALLIMANGUD algajatele (naised) Tõnissoni I 

kolmapäev kl. 16 v.-õp. E. Prii 
Nooruse tn. 9 võimlas on algajatel võimalik tegeleda võimlemisega, 
pallimängudega jne.

esmaspäev kl. 15, 16, 17 
teisipäev kl. 15, 16, 17

v.-õp. E. Prii
Spordialast informatsiooni saab TÜ spordiklubist E. Priilt 

esmaspäev 
teisipäev 
kolmapäev 
reede 
neljapäev

kl. 9— 12
kl. 15—18

Suusatajad, 
orienteerujad!

Ka sellel õppeaastal jätkub õppetöö suusa- ja orienteerumisosakon- 
nas. Registreerimine ja info suusaspordi kateedris Jakobi 5 II korru
sel septembrikuus. Kogunemine ja treening esmaspäeval, 17. septemb

ril kl. 16.30. .
Suusaspordi kateeder

...info  Järele???

HEINO 
JASKA

Kõik ülikoolilehe toimetuse ini

mesed, kes kunagi Kastani tänavas 

lehte tegemas käinud, ei teadnud 

vist tema õiget nimegi. Meile oli 

ta ikka Jassu.

Jassu, kes kõik meie raamid ja 

jooned ning pikad pealkirjad make

ti järgi valmis sättis. Ja kui mil

lestki aru ei saanud, viskas käega 

ja naeratas. Ei, mitte sellepärast, 

et ta ei saanudki meiega sõnades 
kurjustada, vaid selline ta lihtsalt 
oli.

Hommikuti näitas ajalehtedest 
ikka kõige suuremaid uudiseid ja 
ega käsilaos teist nii põhjalikku 
lehelugejat vist olnudki.

Ülikoolirahvas teda ei tundnud, 
aga tema oli üks neist kümmekon
nast inimesest, kelle abil ka kõrg- 
koolilehed valmis said. Kahjuks jäi 
juunikuine «UT» küljendamine meie 
jaoks viimaseks. Lõikuskuu viis 
Heino Jaska igavesse rahupaika.

«UT» toimetus

NB! Siin saime ruumi täita kuU' 
lutustega, see aga ei suuda kuidagi 
asendada pilti Jassust.

TEADUSPÄEV 
AJALOOM UUSEUM IS

TÜ ajaloo muuseum ja Loodus
uurijate Selts korraldavad 20. sep
tembril kell 15 muuseumi konve
rentsisaalis teadusajaloo päeva tä
histamaks TU kasvandiku, kuulsa 
loodusteadlase, akadeemik Alexan- 
der Theodor von Middendorffi 175. 
sünniaastapäeva.

A. Th. v. Middendorffist kui tea
duse organisaatorist ja teerajajast 
räägib L. Kongo Loodusuurijate 
Seltsist. H. Moorist tutvustab juu
bilari tegevust Liivimaa Üldkasu
liku ökonoomilise Sotsieteedi presi
dendina. Kauaaegne A. Th. v. Mid
dendorffi uurija K. Paid käsitleb 
teadlase eluperioodi tema Helle
nurme mõisas.

Samas on avatud näitus Eesti 
Ajalooarhiivi, Loodusuurijate Seltsi 
ja Elva Koduloomuuseumi mater
jalidest.

MARJE RAUDSEPP

NÄITUS TEADUS

RAAMATUKOGUS

Alates 19. septembrist saab vaa
data ameerika postikunstniku 
JOHN HELDI (Dallase raamatu
kogu töötaja) näitust.

Samal päeval kl. 12 on võ im a lik  

kohtuda ka kunstniku endaga.

OLI VIGU

31. augusti UT-s ilmunud artik

lis «Tuleviku ülikool» on TM-i õpe
tamise algatajana kirjutatud Maha- 
rishi Mahes Jagi, peab olema 

Maharishi Mahes Jogi.
Teiseks, Ameerika profülaktilise 

meditsiini arst dr. S. O. Schauhu- 
ber oli siin eelkõige kui misjonär, 
kas ta ka miljonär on, seda ma ei 
oska öelda.

Lõpetuseks, raamatu «Elu pärast 
elu» autor on Robert Moody (mitte 
Maady).

Arusaamatused olid tekkinud ilm
selt minu ebakorrektsest käekirjast.

Kõike head soovides

RUUDO ANNUS

Toimetaja VARJE SOOTAK

9 В i  Lehe talituse aadress 202400 Tartu, Ülikooli t. 18. TÜ, ruumid 240, 241, tel. 3 51 80. 
Tcllim, nr. 2860. Tiraaž 3000 eks.

«Universitas Tartuensis»

Ü L I K O O L I  A J A L E H T
Tartu Trükikoja trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. IIL . «UT» ilmub reedeti

^азета Тартуского Университета, 202400 Эстонская Республика. Тарту, ТУ. Юликооли 18—241, Тел. 3 51 80.



NR. 23 116081 
REEDE. 21. 

SEPTEMBER 
1990 
ILMUB

n o v e m b r is t

1948 
HIND 3 KOR

Universitas
m  л •T a r t n e n s i s

MATI SALUNDI: «Informeeritust ja
Пет tulevik jätkub. Kui pa- 
JUurÜ ne.'.*e sõnadele jutumärgid 
üliko |- s''s on sel f e> et jutt käib 
Sest d arcnt:luskonrnsjoni tegevu- 
teo.u eakomisjoni aseesimehena on 
..Kutsenud MATI SALUNDI (siia

partnerlust»

<omisjoni aseesimehena on 
„{'^Hud MATI SALUNDI (siia- 

hata 1ГПе *cc*a õppeosakonna ju- 
'̂ Ua, nüüd juhatab ta pedagoo- 

kateedrit), kellega vaatame
Rika^i!3’ juhatab ta pedagoo-

nalükJka!eedrit). k
c aJas tagasi.

* * *

" ' s 0,1 kõigepealt eelmise te- 
. saasta plusspoole kohta öelda?

8,. ot°kollide kaust mul siin käesNris
G Paks. Käisime koos jaanuarist 

Juunini.

re®s eelmine sügis ja konve-

Sed;

■iie °k
s„j , Kontosse kanda? Põhiküsimu-

tus is® ^ 4  regulaarsemalt muu-
Parast konverentsi. Mis on

mõruks. Põhikiri on siin ainult 
autonoomia teoreetiline tagatis, sel
leks vajalik eeldus.

Majandamine on'kõikide lülidega 
seotud ja nüüd ongi käes aeg see 
valdkond käsile võtta.

Ф  Praegusel kehval ajal võime 
vahest komisjoni poote pealt tõesti 
optimistlikumalt tagasi vaadata.

Aga see töö on meife teadvusta
nud ka mitu olulist tõsiasja, nagu 
näiteks, et ME EI SAA ELADA 

INFORMATSIOONI VAEGUSES. 
Nii eelmise konverentsi eelne kui 
järgnev aeg näitas, et seda tõde ki
putakse ikka ära unustama. Sageli 
ei tahetagi informatsiooni välja 
anda. Kardetakse, sest see ei pruu
gi veel lõplik teave olla ja sageli

tiliselt oleme kõvasti haritud, aga 
niipea kui me sedasama teooriat 
tahame kasutada ülikoolisiseste as
jade lahendamisel, selgub, et teo
reetilise pagasi ja tegeliku elu va
hel on mingisugune vastasseis. Kui
das seda ületada? Ise oma süsteemi 
sees ei nähtagi sageli, kuidas sopst 
välja ronida, või ei märgatagi 
kaost ennast. Meil on vaja eksperte. 
Kahjuks me eelmisel aastal selleni 
ei jõudnud, aga nüüd on vaja kind
lasti kaasata majandusprobleemide 
jaoks eksperte väljastpoolt ülikooli.

Oponentide hulk ei tarvitse vähe
neda, aga kui oponeeringute sisu 
ka ülikoolis endas on heatahtlik ja 
positiivne ning idee pakkujat ei rün
nata mitmest küljest korraga,

st>d i Luige Kanaai' HoniKusimu- 
dusi..eer]esid ülikooli põhikirja, tea- 

i*a^ e ja palkade ümber. Kõik 
v®hel m oluhst teemat on orha- 
aH i e t i r arLltatud (palgad koos 
napu IJ^uga), ka Tallinnas, ja 
Segi Muiid näha, ametliku lahendu- 
väita a{jnud- Ma ei taha sugugi 
aga V.lj| see on komisjoni teene, 
°iTia ; Я °4 me*e kaasalöömisel 

К va ja tulemusedki. 
iunesijSe.mateks märksõnadeks ku- 
tUudida ka: ainesüsteem, alneinsti- 
öliJt0_i’. teaduskondade autonoomia, 
sessid maiandamine. Need prot- 
meie ь 0n ühkoolis käivitunud ja 
lik j j 0os°lekutel on olnud võima- 
nt ĵg 7  saada, tekkimis- ja kuju
tada a-, ,u.s’ vaagida, kogemusi 
^konHUldistusi teha. Näiteks tea- 
pn Dji.?ade autonoomseks saamine 
juba I Pr°tsess, mille vilju me 
ei vii 'ornjne ootame, aga kärsitus 

ka kuhugi, teeb ainult meele

on
pole ta ka küllalt hea, meeldiv. Ja sellest suurt tulu. Meie diskussioo* 
niimoodi me ei jõuagi pärisinfoni. nid on ju kulgenud vabameelselt 
Mulle näib, et eriti vajame infor- (jututuba oleme küll püüdnud ära 
matsiooni seal, kus asjad äärmiselt hoida) ja niisuguse tribüüni olemas- 
ebaselged. Ei maksa loota, et üks olu 2—3 korda kuus pean väga va- 
väike grupp inimesi või rektor mõne jalikuks. Igaüks saab ülikooli, aja- küll juba 
inimesega suudab küsimused alati lehe kaudu teada järgmise koosoie- mise aas 
ise ära lahendada. ku aja, koha ja te^ma ning võib

Mulle tundub, et põhirõhk on ase- kaasa mõtlema tulla, 
tunud informeeritusele ja partnerlu- ,v .ф
sete. Ühise laua taga oleme muu
tunud partneriteks, me unustame 
tiitlid, ka aunimetused, on tekkinud 
meeskonnatunne. Ja see on vaba 
meeskonnatunne umbes 25—30-liik- 
melise grupi inimeste vahel, kes 
leiab aega ja huvi kolmapäeviti ko
hale tulla. Arvan, et me ei ole tu
dengit ära ehmatanud kellegi tiit
lite või positsiooniga.

0  Ent me oleme ilmselt jõudnud 
selgusele selleski, millest meil puu
du jääb?

Meil jääb puudu asjatundlikku
sest. Tasapisi veendusin, et teoree-

Nagu näha, on mõnedki põhimõt
telised asjad esialgu leidnud mingi

2) haldyse juhtimiskomisjon;
3) üliõpilasmajanduse komisjon;
4) materiaalse baasi komisjon — 

juhib Rein Kinkar.

Lisaks neile hakkab tegutsema ka 
nn. Peeter Oleski komisjon (Mihkel 
Pärnoja, Henn Voolaid, Ain Hein
aru), kes vaatleb teaduskondi ja 
instituute integratiivselt.

Kõikidel komisjonidel veel juhte 
pole, need peaksid järgmiseks pea
komisjoni koosolekuks kahe nädala 
pärast selgunud olema. Kõik kaa 
sa lööjad on nagu ikka oodatud. Kui 
õppejõudude osaiuse üle kurta ei 
saa, siis üliõpilaste seast on küll 
vaid üksikuid nn. äraeksinuid näha 
olnud. Aga tudengkonna majandus- 
asjad (ühiselamud, stipp, toitlusta
mine) on just niisugused nagu nad 
on. Kui nüüd öelda, et arutada ju 
võime, aga meist ei sõltu miski, 
siis ütleks vastu, et ikka sõltub 

Ei uskunud paljud ju eel 
aasta tulevikukonverentsi ja 

peakomisjoni tulemustessegi. Aga 
kes meie eest ikka seisab, kui mitte 
meie ise. Elu on seda juba näida
nud.

Kultuuri- 
kateeder

on ülikoolis alates I. septembrist. 
Sellesse on koondatud kodukul
tuuri-, kunsti-, muusika- ja kultuuri- 
kabinet. Eesmärgiks on õpetada 
kultuuripärandi tundmist ja suu
nata selle uurimist. Kateedri juha
tajana on ametis .pedagoogikakan
didaat Aasa Must.

VLXÕPSIAS-

KONNA
EPVSTVS

Ametiühingukomisjoni esimehell
lahenduse ja nüüd on järg majan- Aleksander Jakobsonilt kuulsime, et 
duse käes, Et nähtavasti detsembri ametiühing võtab käsile palkade J

küsimuse. Praegu kujunes asi siiskialgul saaks korraldada niisamasu
guse konverentsi «Ülikooli tulevik» 
nagu möödunud aastal, on tarvis 
eelnevalt toimkondade põhjalikku 
tööd.

Otsustati, et tegutsema võiksid 
hakata:

1) ülikooli rahaasjade komisjon 
(k. a. eelarve) — juhib Arno 
Susi;

selliseks, et valitsuse käest sai tükk 
välja kistud, aga mis saab edasi? 
Peab olema kinde! taktika pikemaks 
ajaks,

NB! Järgmine koosolek on 3. ok
toobril.

VARJE SOOTAK

Miks 100 rubla kuus 
Indrek Tarandile?

Jah, miks? Kas sellepärast Jaan 
Tõnissoni õpperaha sügissemestril 
hr. Tarandile, et eelmisel korral sai 
tema kõrval rohkem hääli Tiit 
Pruuli? Ja kes olid tema kõrval sel 
korral?

JT õpperaha saamiseks olid or
ganisaatorid ja üksikisikud esita
nud mitu väljapaistvat tudengit: 
IVO RULL ja OLAVI PAIDE žur- 
nalistikaosakonnast, KAAREL TA
RAND eesti filoloogiast ja ERIK 
SALUMÄE õigusteaduskonnast,

Indrek Tarandit on A, Raukas ja 
P. Heinsalu iseloomustanud nii 
( v ä l j a v õ t t e i d ) :

¥ IT on kindla poliitilise hoiaku 
ja laia silmaringiga, ei pea pal
juks vajaduse korral sulge haarata 
või nõu ja jöuga aidata (EMS-i 
tööpäevad, ajaloolise pärimuse ko
gumine, muinsuskaitsepäevade or
ganiseerimine, võitlus sõjalise õpe
tuse vastu ...);

Ф IT-I on suur laiema publiku 
ees esinemise kogemus ja oskus (vt. 
pilti 1989. aasta 24. veebruari üli
õpilasorganisatsioonide aktuselt), 
temas on midagi rahvamehelikku. 
Mitme! puhul on tema ülesastumi
sed aidanud üritusi surnud punk
tist edasi vi ia. . .  Ka ei karda ta 
oma arvamust avaldada, isegi kui 
see kardinaalselt teiste omast eri
nema peaks, Tal on võime sünd- 
muskäiku ette näha ja seda juhti
da (II Noortefoorum, muinsuskait
sepäevad Tartus);

V Oma näitle]avõimeid on Ind
rek proovinud TÜ luuleteatris «Val- 
halla*. Ta on-olnud kaasautoriks 
küüditatute mälestuseks koostatud

ja esitatud 
luulest;

luulekavas T arandi

^  IT-l on hea huumorimeel ja 
lennukas fantaasia, mida . . .  on 
tunda saanud ka linnaelanikud 
(üks Gustav Adolfi lumekuju init
siaatoreid), tema juhtimisel alusta
ti ka fosforiidivastast kampaaniat 
ja tehti kollased särgid;

^  IT on jõudumööda kaasa aida
nud meile kõigile tähtsa Eesti asja 
ajamisel: ta on Eesti Komitee, Tar
tu linnavolikogu ja EÜS-i liige.

Toimkond koosseisus prof. Sulev 
Vahtre, dots. Tullio llomets, Enn 
Tarto, Tonn Sarv, Tõnis Lukas ja 
Varje Sootak arvasid, et Indrek 
Tarand vastab täiesti JT õpperaha 
saamise tingimustele: õpib hästi ja 
ajab Eesti asja ka. Septembrist 
jaanuarini (jaan. k. a.) annab 
Eesti Muinsuskaitse Selts talle iga 
kuu 100 rubla.

MAGNÜS RAHE

Edustust 
veel ei ole

14. septembri õhtuks oli EÜS-i 
majja kokku kutsutud Üliõpilas
konna Edustuse valimisi etteval
mistav kogu. Oodati kõikide for
maalsete ja veel formeeruvate üli
õpilasorganisatsioonide esindajaid, 
kuid asjast huvitatuid kogunes vaid 
seitse.- Ilmselt on raske pärast su
vepuhkust ülikooli probleemide 
juurde naasta, 

ф  Mitlest kokkusaamisel räägiti? 
Tiit Riisalo (EÜS) andis ülevaate 

sellest, kui palju jõuti kevadel 
Edustuse loomiseks ära teha. Sel
gus, et eriti mitte midagi. Jõuti 
küll vestelda paljude inimestega 
rektoraadi poolelt, kuid põhiline töö 
jäi ikkagi teha sellel sügisel.

Tiit Riisalo kahtles, kas leiduks 
inimesi, kes praegusel niigi keeru
lisel ajal Edustuse vankrit vedama 
hakkaksid. Ta pidas utoopiliseks 
viia Edustuse valimised läbi selle 
sügise jooksul.

FüüsikaüliÕpilaste Liidu esindaja 
arvas, et asi tasub ikka kättevõt
mist.

Ülo Veldre üliõpilaste ametiühin
gust sõnas, et kui Edustuse vali 
misi ette ei võeta, lõpeb asi Tartu 
Ülikoolis organiseerumata mässu- 

millest ei tõuse mingisugust 
tulu. Üliõpilased peavad lõppude 
lõpuks mõistma Edustuse vajalik
kust.

Koosviibijad arvasid, et Edustus 
võiks olla kolmekümneüikmeline 
ja valimised oleksid isikuvalimised.

ärgmtne kogunemine otsustati 
korraldada oktoobrikuu algul, loo
tusega, et selleks ajaks on kõik as
jahuvilised suvepuhkuselt tagasi 
jõudnud.

. MARGUS SANGLEPP

4*
HEA 

LUGEJA
Kuidas küll nii, et ofset- 

trükk ja uus lehe uus pea 
ja . . . ?  Oh, see kõik juhtus 
nii äkki, lausa üle öö, et tu
leval nädalal kirjutame sel- 
test pikemalt,
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EPAs on uudist
EPA uudiseid vahendas «UT-le» 

«Põllumajanduse Akadeemia» toi
metaja TIINA SIIMETS.

40. õppeaasta algas põllumeeste 
suurkoolile üsnagi paijutõotavalt.

^  Esimest korda võis saada epa
kaks ilma sisseastumiseksamiteta 
(tõsi, ega testki kerge olnud) ning 
saavutati kõigi aegade kõrgeim 
konkurss. Lisaks üldkonkursile võe
ti õppima ka n.-ö. sponsorluse kor
ras (99). Rektor Olev Savelil tuli 
esimese koolipäeva avaaktusel 658 
korda kätt suruda.

^  Uuet õppeaastal saab EPA tu
deng kohustuslike «punaste ainete» 
asemel ISE valida humanitaar- ja 
sotsiaalteaduste õppekursusest sobi
vad distsipliinid. Loodi humanitaar-

teaduskond, mille dekaaniks on fi
losoofiakandidaat dots. Albert Sau- 
nanen, kes töötas varem ülikoolis 
sotsialismi ajaloo kateedri juhata
jana.

¥ 1. septembril ei piirdutud ka 
tavapärase koolialguse aktusega 
Kui pidulik osa läbi, mindi rong
käigus läbi linna Toomemäele 
EPA üliõpilasmaja suunas. Vahe
peal tervitati linnaisa.

& öhtul toimus ati+as rektori pi 
dulik vastuvõtt õppejõududele.

Ja veel — esimest korda alustati 
kooliaastat ilma Leninita.

Nüüd on osa EPA tudengitest 
sügistöödel, osa vastavalt õppe 
plaanidele sõitnud tehnikumidesse, 
et kooliellu praktilisema poole pealt 
sisse elada.

ТО nõukogus
31. AUGUSTIL

(Algus eelmises lehes)

Щ  HALDUSPROREKTOR VEL
LO PEEDIMAA UUDISED alga
sid ülikooli eelarvest, mida TÜ 
nõukogu kevadsemestril mäletata
vasti ei kinnitanud. Ülikooli pro
testile ei ole vastatud, suurendatud 
on vaid stipi- ja töötasurahasid. 
TÜ eelarve on praegu 14 miljonil 
rubla, millest septembri alguses oli 
alles vaid 4 miljonit. Kõrgkoolide 
rahaasjus on seis segane. Ministee
riumis, kus tegeldakse lasteaeda
dest ülikoolideni, ei suudeta selle
ga toime tulla. Haldusprorektori 
meelest võiks minna tagasi otsesi
demetele Rahandusministeeriumiga, 
nagu see oli kümmekond aastat ta
gasi. Septembris tahavad kõrgkoo
lid probleemi üheskoos vaagida.

Ikka on keeruline olukord lepin-
v gurahadega. Liidust laekub raha 
alles 4—5 kuu möödudes.

Kapitaalehitusele ja -remondile 
on sei aastal kulutatud 1,4 miljonit 
rubla, eraldati ainult 1 miljon. See
pärast jäävad ka mitmed tööd, kus 
isegi mehed ja materjal praegu ole
mas, lihtsalt tegemata (näiteks ki
riku fassaadi värvimine). Mitmed 
kooperatiivid ja väikeettevõtted on 
aga osutunud blufforganisatsioo- 
mdeks.

Ehitamisel on praegu: noorte ela
mukompleks, raskejõustiku ja vee- 
spordihoone, botaanikaaia eksperi- 
mentaalosakond Soinastes, keelte
maja Lille mäel, alajaam koos kir
jastuse kauplusega Lossi tänavas, 
Kääriku välisvõrgud jt. Veel sel 
aastal alustatakse humanitaarhoo
ne ehitamisega Lossi tänavas (seda 
saab teha pärast alajaama valmi
mist ja võrkude ühendamist) ning 
loodetakse alustada ka botaanika
aia kaktustemajaga. Nii palju ehi- 
tusobjekte ei ole ülikooli! »varem 
korraga käsil olnudki.

Projekteerimisel on: arstiteadus
konna preklliniliste ainete õppehoo
ne, keeltemaja (praegu tehakse töid 
projektita) ja botaanikaaia subtroo- 
piliste taimede kasvuhoone koos 
vahehoonega.

Ülikool on suutnud üldisest suu
rest rahadefitsiidist hoolimata oma 
ehitused praegu rahaga katta ning 
seepärast on ehitajad valmis niisu
gust tellijat arvestama.

Uhiselamukohti tuli tänavu juur
de KKT täiendusteaduskonna ja 
profülaktooriumi likvideerimise tu
lemusena 110. Defitsiit jäi ikka. 
Üks põhjusi on selles, et aina enam 
astub ülikooli mittetartlasi, aga sel
les, et erakaüür on järsult tõusnud 
ning paljud tudengid loobusid se
nisest eluasemest. Nii näiteks oli 
arstiteaduskonna ühikakohast ilma
jäänute hulgas 70 esmakursuslast 
ning 80 varem erakas elanut. 
Kõrgkoolide ühiselamuprobleem va
jaks vabariigis ühist lahendust. Ü li
õpilane on linnakodanik ja majuta
ma peaks teda linn.

#  ÕPPEPROREKTOR VALTER 
HAAMER tutvustas üükooll saade
tud kutsehariduse uut projekti. 
Teatavasti tegeldi Haridusministee
riumis haridusseadusega, mille 
koostamisest võttis osa ka ülikool. 
Millegipärast on see töö pooleli 
jäänud. Kutsehariduse projekti koh
ta sooviti ülikooli arvamusi juba
5. septembriks. Need on saadetud. 
Kõrgharidusele on projektis vähe 
ruumi jäetud. Uut on näiteks nii
palju, et kõik kõrgkoolid peaksid 
muutuma ülikoolideks. Uue projekti 
järgi tahetakse hakata moodustama 
ks kõrgemaid kutsekoole, mis ku

jutaksid endast kõrghariduse esi 
mest astet või kolledžit. Kutsekoole 
peetaksegi kõrgkoolideks ja õpilasi 
nimetatakse üliõpilasteks. (Kas sõ 
javäe kartusest? Ent see ju praegu 
ei toimi.) Kutsekoolide juhtimine 
jäetakse edaspidi Tallinna asemel 
maakondadele endile.

0  REKTOR PROF. JURI KÄR
NER peatus õppejõudude uutel pai 
gamääradel ja tutvustas ülikooli 
praegust õppejõudude kaadri koos
seisu.

Vaatamata mõnegi kateedri lik
videerimisele ei ole kateedrite üld 
arv vähenenud. I. septembriks oli 
TO-s 90 kateedrit. Kateedrijuhata 
jatest on 47 professorit, 1 vanem
õpetaja ja ülejäänud dotsendid 
Üldse oli kuu algul kirjas 55 pro
fessorit, 2 konsultantprofessorit, 
293 dotsenti, 89 assistenti, 155 va
nemõpetajat ja 75 õpetajat.

Küllaltki kõrge on õppejõudude 
iga: doktoritest on üle 60 aasta va
nad rohkem kui pooled, 21 on üle 
55 eluaasta, 13 üle 45, vaid 3 jääb 
40—44 aasta piiridesse. Kandidaa 
tidest ületab 60;. eluaasta- üle 60%. 
Rektor nentis, et tabelitest tuleb po
sitiivse poole pealt välja õppejõu
dude küllalt suur ülikoolis püsivus. 
Kes on ülikooli tööle jäänud, see 
on jõudnud ka ühe või kahe kraadi 
kaitsmiseni. Puuduseks on ehk vä
hene konkurents.

Selle õppeaasta algul olid 65. 
eluaasta ületanud 77 õppejõudu, 
kellest töötas põhikohaga 44.

Kuidas noorendada ülikooli kva
lifitseeritud õppejõududega? Rek
tori arvates toob noori kaitsjaid 
kindlasti juurde EV uus kaitsmis- 
süsteem, sest mõnedki loobusid va
rem aeglasest ja pikast bürokraat
likust kaitsmisviisist. Teine võima
lus on väliskoolitus. Praegu on 
näiteks olemas ettepanek majan
dusdoktorite koolitamiseks Kana
dast. Kolmandaks teeks on välis
lektorite osa, mis on olulisemgi kui 
esimeste kursuste üliõpilaste välis
maale saatmine.

Prof. HANS TRASS pakkus va
nanenud kaadri noorendamiseks 
30—50-aastaste kandidaatide ates
teerimist doktoriteks. Tema meelest 
oleks bioloogia-geograaf iateadus- 
konnas mitu niisugust väärt noort 
õppejõudu. See ettepanek oli kaits- 
mismääruse uues projektis isegi 
sees, aga määruses enam mitte.

Teadussekretär VEERA ANT lu
ges ette akadeemik Ilmar öpiku 
kirja rektorile, milles sisaldus et
tepanek kaaluda eruprofessori ame
tikoha sisseseadmist. See kehtiks 
neile, kes 011 ületanud 65. eluaasta. 
Ta teeks nädalas paar tundi õppe
tööd, säiliks professori palk. Arva
musi on mitmeid, arvati näiteks, et 
palk peaks tulema sel juhul sot
siaalfondist jne. Dekaanid pidid 
seda ettepanekut teaduskondades 
arutama.

#  Valter Haamer tutvustas
1. septembrist loodavat kultuuri- 
kateedrit (vt. 1. lk.).

ф  Rektor tegi teatavaks Upp
sala Ülikooli rektori kirja, milles 
pakutakse abi Gustav Adolfi monu
mendi taastamisel (\i. eelmist leh
te).

Teadusprorektor prof. ANTS 
KALLIKORM tutvustas valitsuse 
määrust välismaal töötavate õppe
jõudude kohta. Kui õppejõud töö
tab välismaal koos perega, siis ei

Kõik teed viivad 
välismaale

Ülikooli peahoone kolmandal kor
rusel, madala raudukse taga, asub 
välissuhete osakond. Selle raudukse 
tagant ei alga aga mitte välismaa, 
vaid probleemid, millega igal piiri 
taha sõitjal tuleb tahes-tahtmata 
kokku puutuda. Kui te sisenete osa
konna kitsasse ruumi ja teete tea
tavaks oma tagasihoidliku soovi 
näiteks USA-sse sõita, siis juhata
takse teid proua Lannese juurde, 
kes vaatamata suurele tööst tingi
tud pingestatusele teile väga rahu
likult seletab, mida oma soovi teos
tamiseks ette võtta.

NN. KAPITALISTLIKUD

maad on ülikooli rahva poolt kõi
ge käidavamad.

Silvi Lannes:

«23. augusti seisuga oli meie osa
konna poolt vormistatud sel aastal 
971 välissõitu, nendest kapitalist
likesse maadesse 813. Terve möö
dunud aasta jooksul vormistasime 
kapmaadesse 500 sõitu. Igal aastal 
on olnud kahekordne kasv.

Mainitust tekivadki mitmesugu
sed raskused küll piletite, küll vii
sade saamisega. Samuti ei pea aas
ta lõpuni vastu ülikooli komandee- 
rimissummad.

Suhted Rootsi ja Soome konsu
laatidega on keerulised. Rootsiga 
saame veel hakkama, kuid Soome 
konsulaadi uste taga võitlemiseks 
ei jätku meie töötajatel jõudu. Ole
me saatnud konsulaatidesse kirjad 
palvega võimaldada ülikoolile oma 
vastuvõtu aeg, kuid vastust veel ei 
ole. Kes taotlevad Soome viisat, 
peavad lootma Vaid iseendale, aga 
üldiselt on neid inimesi vähe, kes 
viisa tõttu sõitmata jätavad.

Inimesed ei ole meiega eriti pa
handanud. Kõik ju teavad, milline 
olukord meil praegu valitseb.»

Peale kapmaade on maailmakaar
dil veel

SOTSIALISTLIKUD.

Reet Lehemets, kes välissuhetes 
nehdesse maadesse sõite kureerib, 
ütles, et vanad head ajad on möö
das. Vähe 011 neid piire alles jää
nud, kust vene passiga saab üle 
käia, veel vähem on aga raha, mille 
eest seni meile nii vennalikes maa
des elada saaks.

EESTI ON VÄLISMAÄ

nende tudengite jaoks, kes sõidavad 
meile õppima piiri tagant. Välistu
dengid ei tunne Taftusse saabudes 
igavust, sest ülikool on korralda
nud nende vaba aja sisustamise 
meie süsteemi kohaselt.

Praegu on meie aima mater'i$ 
palju välismaalasi. Ühed on tul
nud siia õppima, teised õpetama. 
Kahjuks on ülikoolil nendest roh
kem tüli kui kasu. Sirje Üprus, kes 
korraldab välismaalt tulnute elu
olu, oli väga mures;

«Esialgu on plaanis õppejõude ja 
üliõpilasi siin vastu võtta kaks
kümmend seitse. Neli õppejõudu on 
juba kohal, samuti viisteist üliõpi
last. Ülejäänud peaksid tulema ok
toobri alguses, sest ühed õpivad 
kaks, teised kolm kuud. Kõige suu
rem vahetus on meil Helsinki Üli
kooliga — 10 inimest.

See kõik oleks ju väga tore, kui 
paljud mehed oma sõna peaksid. 
Esitasime kevadel majandusosa
konnale, mille eesotsas on Arno 
Mägi, nimekirja ülikooli õppima ja 
tööle asuvate välismaalastega. Ena
mik nendest pidi majutatama aad
ressil Nooruse 7. Augusti lõpupäe
vadel aga anti neile äkitselt kohad 
Narva mnt. 25 profülaktooriumisse, 
kust ei oldud veel välja kolitud, re
mondi tegemisest rääkimata. Tu
dengeid polnud mitte kuhugi pan
na. Hädas majutati nad Narva mnt. 
25 ühiselamu kaheksandale korru
sele. Õnneks on jõutud nüüd pro- 
fülaktooriumis kõik enam vähem
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ber kolida. Ainult välisuksest sisse 
minnes on ikka sama pilt.

Suure hädaga võitlesime Nooruse 
tänavale siiski mõned kohad. K ik 
välismaalastele mõeldud toad anti 
arstiteaduskonna kätte ja nendes 
on meie tudengid, kes keelduvad 
sealt välja minemast. Neil on ju- 
riidiliselt õigus muidugi seal elada, 
kuid saagu sellest ka aru, et me ei 
saa panna välismaalasi ei tea kuhu. 
Meie tudengeid hoitakse ka teistes 
riikides tavalisest paremates oludes.

Teine suur probleem on ostu- 
kaardid ja ostutalongid. Oleme he
listanud terve linna läbi, alates 
aadresslauast ‘ ja lõpetades linna
valitsusega. Viimases ei teata ise
gi kõige lihtsamaid asju. Ostukaar-

did oleme saanud, kuid taloл 
pärast on veel vaja palju 
guid pidada.

Õnneks on stipendiumitega 
korras. Välistudengitele maks1'’ 
150—200 rüblä'kuus.

Tahaks loota, et siiasõitnud jj, 
tegematajätmiste ja arusaaifl3 
pärast meelt ei heidaks ja ül* 
toredasti sisse elaksid.»

Kurvad lood. Samal 
meie vestlesime, oLid kaks So°, 
tulnud tütarlast peavarjuta ja 
elavad õppejõudude juures. 
leidus häid inimesi, kes neile 0 
ja pakkusid. Mis saab edasi-

MARGUS SANGL6p!
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Hädas punakujudega 
ehk litsid mehed need 

Tartu omad
«Näh, tegid isakese ja suure õpe- 

'Qja Vladimir Iljitši selja prügi- 
Seks ja solgutasid teisi trossi otsas 
ruatuse platsil koa takkaotsa. Kogu 
wuailm reagib,» arutasid Albu val- 
[4 vanamehed kõrtsileti ääres maa- 
Uma asjade üle rehlmutti pidades.

«Utsid mehed need Tartu omad!» 
kiskus kõrtsmik läbi hammaste ja 
sülitas hea laraka oma jalgade va
hele põrandale.

*Kuradi vänged mehed!» kinni- 
lasid kõik nagu ühest suust.

«Neil asi selge, küll tirivad tei- 
Sed kujud koa muadligi — nagu 
nuiste,» arvati üksmeelselt.

.Tegu tehtud — asi aetud. Aga 
61 linna volikogu ega raehärrad 
°ska kadunukesega midagi peale 
nakata. Panid teise igaks juhuks 
luku taha, et mõni ärikas üleüldise 
rikastumise tuhinas ära ei ajaks. 
M|tu tonni korralikku pronksi! Sei
lab nüüd uhkes üksinduses kaar
hallis näoga seina poole — oota
jas paremaid aegu, nagu teatas ja 
paitas 6. septembril vaiitsuse hää- 
tekandja. Ju siis lootust ikka on! 
kl tehta tast Kalevipoega — nii- 
Pea mitte. Jumal tänatud!

Nüüd Tartus suured vaidlused — 
kellel õigus ja-kellel tõde varuks. 
Ja kes süüdi, et vägisi pidi ära 
°iendama. Loomulikult naised, na- 
Йц lehest lugeda võis. Nemad ju 
furja juur. SUUR ÕPETAJA on 
langenud ja teda ei päästa ka pro
kuratuur enam . . . .

Lenin kui riigimees ja suure naa
berriigi rajajaid jääb aga Tartuga 
seotuks, kuniks veel räägitakse ja 
^rjutatakse TARTU RAHUST ja 
Iseseisvast EESTI VABARIIGIST. 
*a oli ju selle riigi valitsuse juht, 

.kellega rahuleping sõlmiti. Seesama 
rahuleping, mille de jure kehtivu- 

pole kahtlust ja mille alusel 
^ielikku iseseisvust taastada taha
me- Sellest seisukohast vaadates 
Peaksime küll enam kultuuri, aru- 
*Ust ja diplomaatilist takti suutma 
u*es näidata.

Rootsis ilmuv «Eesti Päevaleht» 
armab väliseestlastele 12. septemb- 
I!1! k. a. teada: «Skandaal Tartus. 
Lenini kujule tehti linnas sight- 
seeing»f Toome artiklist ühe lõigu:
* Tartu eestlased leiavad, et lugu oli 
°rciamoodi koomiline küll, kuid 

\ täiesti ebakohane praegusel
у labirääkimiste perioodil. Sest tege

mist on siiski venelaste suure pü
hadusega, kelle rüvetamine tekitab 
asjatu lt paksu verd.»

Seevastu akadeemik Viktor Palm 
lohutab meid 14. septembril k. a. 
*Ldasis» ilmunud intervjuus «Ve- 
nemaage läbirääkimistel ei ole Tar- 
•u rahij argument», et «varem voi 
hiljem tühistatakse Venemaal need 
Juriidilised aktid, millele on alla 
kirjutanud bolševistlike võimu usur- 
Paat0rite esindajad, eeskätt Vladi- 

;-.-й£Й*г Uljanov hüüdnimega Lenin.» 
;Г г0 nii! Null see meie Vabadussõda 

u Tartu rahu. Alustame uuesti 
(i r^ l7 , aasta Venemaa Ajutise Valit

suse otsuste tasemelt Eesti- ja Lii- 
^maa kubermangude kohta.

Lenini kui potentsiaalse usur- 
Paatori ja Saksa spiooni kuju ma
hatõmbamine saab kokkuvõttes ole- 
|Па üks peenike poliitilise ettenäge
likkuse akt, mille üle pikalt aruta
da pole enam erilist mõtet, kui . . . .

Vanasõna ütleb — ega vana kae- 
maksa enne kinni ajada, kui uus 

^almis pole! Elame näeme.

Ideoloogiaga arvatakse nüüd 
öhele poole olevat jõutud — polii
tikaga pole kukesammug! edasi 

H adud !

Härra Ülo Randviiru ennustus 
^artu maailmakuulsaks saamise 
talita võiks täituda, kui Lenin 
^artu rahu maja kõrvale platsile 
Puude alla uuele ja madalale riigi
mehe pjedestaalile tõstetakse. Miks
£9 mitte--  Miks peaks Tartu
Euroopa linnu järeje ahvima? Igal 
POol tiritakse ta maha, aga meie 
paneme tagasil Ka Tartu rahule- 
Wng omandaks endise kuulsuse.

Liiatigi on tuleval aastal soomlaste 
Tartu rahu 70. aastapäev. Võib-olla 
tahavad nad idanaabri suhtes po
liitiliselt kogenud inimestena lljit- 
šile lilli tuua? Mine sa tea — ja 
mis me siis teeme? Viime neid 
kaarhalli või?!

Aga ehk leitakse mingi kompro- 
inisslahendus. Näiteks majandusli
kult tulusam: kujul keevitatakse pea 
otsast, monteeritakse postamendile 
ja eksponeeritakse kus vaja ja mil
lal vaja. Kerele kruvime aga meie 
poliitikamehe või vabadusvõitleja 
pronksnupu ja ongi uus isamaaline 
monument odavalt käes. Hiljem, 
kui ajad juhtuvad muutuma, pole 
kraanat vaja, peavahetust saab re
delilt joonde ajada.

* * * *

On Leniniga kuidas 011, aga mida 
teha ülejäänud punakujudega?
Noh___ kõigi nende ausammaste,
mälestuskivide, tahvlite ja muu nii
suguse punasesümboolikaga nagu 
uuem kõnepruuk on. Nendega, mis 
kõmmude võimu ajal üles seatud. 
See küsimus vaevab paljusid isa
maa poegi niisama hullusti nagu 
omal ajal proletkultlasi kapitalist
likud raudteed. Kas nad ikka sobi
vad meie uude, demokratiseeruvas- 
se, inimkesksesse, ühe partei dik
taadi alt vabanenud pluralistlikku, 
täieliku iseseisvuse poole pürgivasse 
Eesti ühiskonda? Kas ikkagi ei 
peaks selektsiooni tegema, lahter
dama, 40—50-ndate aastate selle
alaseid rikkalikke kogemusi kasu
tama? Et mis prügimäele kui ideo
loogiliselt meile võõras, mis spets- 
fondi, mis ametialaseks kasutami
seks. Ning millised varjulisemasse 
kohta ümberasustatuna rahvale vaa

tamiseks , alles hoida. Kirjanike, 
kunstnike, näitlejate ning teadlaste 
omad võib vist enamalt jaolt puu
tumata jätta. Kuigi .?. jah, ülespa
nemise motiivid olid kommu
nistlikust ideoloogiast läbi imbu
nud — aga see ei paista sealt otse
selt välja.

Ja hakkamegi bütsantsliku Iko- 
noklastia täiuslikkuseni välja aren
datud nõukogulikku varianti taas 
uuesti ellu rakendama, ajalugu 
mätsima ja selles meile mittemeel- 
divat silme eest nurga taha veda
ma. Punaste valgekujude lõhkujate 
asemele ilmuvad valged punakujude 
lõhkujadil! Ja seda muusade linnas 
Tartus, Emajõe Ateenas, kus 
KLEIO peaks olema aukohale tõs
tetud!!!

Nimekirigi on juba valmis — 
MUST NIMEKIRI. Linna voliko
gule ära saadetud. Enne otsustas 
troika, praegu peab eksekutsiooni- 
otsuse langetama volikogu. Täide
saatjatest puudu ei tule, nagu elu 
on näidanud.

Sellest nimekirjast, mis esialgu 
haarab kaheksat objekti ning N. ar
mee langenud sõjamehi Pauluse 
surnuaial, on millegipärast välja 
jäänud üks Eesti rahvale väga põ
lastusväärne mälestusmärk, mis on 
77 aastat kindlalt püsinud. Nimelt 
Kuradisild Toomel. See on püstita
tud Eesti rahvast 700 aastat rõhu
nud balti parunite ettevõtmisel 
meie maale suurt häda ja viletsust 
toonud Romanovite dünastia 300 
valitsemisaasta auks ja kiituseks.

(Järg lk. 4.)

See 1982. aastal valminud monument kannab kirja: «Tartu ülikooli 
õppejõududele ja üliõpilastele, kes võitlesid tsarismi ja kodanluse vas
tu». Uute kavade kohaselt ei peakski Andrus Kasemaa ja Marttl Preemi 
töö Toomemäe nõlval enam seisma.

Voli anatoomia
Enam kui kord on olnud põhjust öelda, et inimestest, rüh

mitustest ja organisatsioonidest meie päevade sünd
muste keskel siin Eestis on väga vaja poliitilisi portree

sid. Kui raske selliseid on visandada, näitab Tiit Pruuli .katse 
tuua ajalehe «Edasi» veergudel (23.—25„ aug., nr. 193—{$5} 
esile Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei põhijooned. Tunnis
tan kohe, et mind ei rahuldanud see katse koguni kahel .põhju
sel. E s i t e k s  tundub mulle pisut silmakirjalikuna saada ühest 
poliitilisest organisatsioonist ülevaatlikku pilti positsioonilt, mil
lelt omaenese poliitilisi seisukohti otsekui eitatakse — ehkki 
need on olemas. Kas siis ei või poliitilistest asjadest .neutraal
selt kirjutada? Ohe võimalusena oleks see isegi väga soovitav. 
Kuid niihästi Tiit Pruuli artikli pealkiri — «ERSP. Omamüüt 
ja ilma müütideta» — kui ka partei ajaloole moraaiü lisamine 
osutavad, et autor ei suuda hoiduda kiusatusest objekti õpeta
da. Eitamata sugugi Tiit Pruuli õigust seda teha, Itekib otse
kohe küsimus, mille nimel ja missuguselt alternatiivselt vaa^e 
kohalt ta seda teeb. Määratleksin omalt poolt Tiit Pruuli vaate
koha moralistlikuna. See, mis ühena tema artiklis «5 rahulda, on 
temapoolse poliitilise'ideaali salgamine.

T e i seks ,  kuivõrd iga poliitiline partei on sunnitud teiste 
parteide ning parteivõtmistega vähemasti diskussiooni 
asuma (muidu poleks tema iseseisvusel ju mingit pers

pektiivi), saab tema taotlustest neid haarava ettekujutuse aJk^ 
siis, kui pannakse tähele, missugused need diskussioonid on. 
Kui ühte parteid nähakse teiste taustal. Järelikult on ühest par
teist kirjutamiseks vaja mõelda mitme partei ajaloost — mis 
sellest, et need ehk mõne järgmise artikli aineks. Käesoleval 
juhul on see, tundub mulle, jäänud tegemata ja nii saab 
ERSP-st Tiit Pruuli käsitluses partei iseenese jaoks. Kui see 
tema meelest tõepoolest nii ongi, siis ilmneb taas, et tegemist 
ei ole neutraalselt positsioonilt kirjutatud käsitlusega.

Poliitilistest portreedest võib saada ka poliitilise võitluse 
niisugune vahend, mis pöördub meie eneste vastu. See 
oht on täiesti olemas, sest m i t t e  ü h t k i  o k u p a t 

s i o o n i g a  k a a s a  t o o d u d  r e p r e s s e e r i m i s e  v a 
h e n d i t  ei  o l e  p õ h i m õ t t e l i s e l t  l i k v i d e e r i t u d .  
A îtte ühtki! Kuid inimestest ja taotlustest vaikimine ei ole parim 
viis seda ohtu vältida. Jättes andmata vastuse küsimusele, mida 
inimene on teinud, õhutab vaikimine kahtlusi, mis võivad olla 
isegi ülekohtused, ning viib umbusalduseni, mis isoleerib ini
mesi. Ja see on meie vaenlaste kaes uus relv meie vastu!

Oht, et asjade avalikkuse ette toomist kasutatakse meie vastu, 
on küll vähendatav eetiliselt säästliku analüüsi kaudu. See ei 
tähenda, et peaks olema «kõike mõistev mees», nagu tahtis «Ila 
Eliza Doolittle’ist unistav Henrv Higgins. Ent eetiline säästlik
kus peaks välistama selle viha, mis justkui tuleneks inimese 
tundmaõppimisest tema halbadegi omadusteni, kuid tegelikult 
rajaneb isiklikul allasurutusel. Viidates küll, et ebaõiglus nõuab 
kõrvaldamist, s. o. et õiglus tuleb jalule seada, tahavad vihast 
lähtuvad inimesed tõeliselt kättemaksu.

J ust seda ohtu näen ma üleskutsetes korraldada Nürn- 
berg-2 (viimati Eesti Demokraatliku Partei liikmete Oleg 
Negini, Oleg Gogini ja Jevgeni Matvejevi artiklis «Nurn- 

berg-2» ajalehes «Õhtuleht», 4. sept. k. a., nr. 204), Juba aja
looline iNürnbergi protsess oli võitjate kohus kaotajate üle (ma 
ei taha sellega öelda, et süüdi mõisteti süütuid). Fašismi huk
kamõistmine niisugusel viisil korraldatud protsessi kaudu lõi 
fašistidena karistamist nõudva pitseri sellele osale eesti rah
vast, kes ei läinud nõukogude poolele üle (primitiivse nõuko- 
gudelase veendumust mööda on see pitser kogu eesti rahval). 
Ainuüksi juba selle põhjal ei tohi tookordset Nürnbergi käsi
tada mingi õigusemõistmise ideaalina, mille kordamine nüüd 
taas õigluse jalule seaks. Ent isegi kui see nii oleks — keda 
me võiksime usaldada sääraste kohtunikena, kes kaitsevad tõde 
uut vägivalda kehtestamata? Ja mille nimel see uus Nürnberg? 
Kui karistuseks eestlaste massilise hävitamise eest 1930.—1940. 
aastail ja eesti rahva süstemaatilise represseerimise eest viimase 
poolsajandi vältel, siis see eeldab võimu, mille tagatiseks on 
rahvusvaheline autoriteet. Ma ei usu, et me seda saame ja suu
dame hoida, kui me otsekohe pärast iseseisvuse taastamist ka
vatseme korraldada uue Nürnbergi.

Pealegi jääb uue Nürnbergi korraldamine seisma laas selle 
taha, et me ei tunne piisavalt omigi inimesi. Ei seda, 
mis nad on seni teinud, ega sedagi, mis nad praegu tee

vad. Muidugi ei ole kerge ülesanne meie tegusid, eriti aga meie 
mõttemaailma käesoleval ajal kirjeldada. Faktistiku korrektsuse 
kindlustamine on harjumatuse tõttu juba isegi tüütu töö. Pea
mine aga, mis eemale peletab, ori arvatavasti eetilisest sääst
likkusest tulenev kohustus oma järeldused ikka ja jälle üle kont
rollida. Kui praegune ajakirjandus juba pikemat aega enam 
ennast lugema ei meelita, siis suuresti just järelduste närvilise 
pealiskaudsuse tõttu.

1(1 * ' \

Käesolevate ning neile kavatsuste kohaselt järgnevate rida
de pealkirjaks on pandud «Voli anatoomia» seepärast, et 
nende taga on soov kirjeldada neid mõtteid, mis hakka

vad vaevama siis, kui sulle on antud voli mõnedes asjades 
kaasa rääkida ja otsuseid langetada. See ei ole aruanne tööst 
Tartu Linnavolikogus, ülikooli tulevikku kavandavas komisjonis 
ning mujal. Need on lihtsalt pikkamisi, kuid ka vaevavalt kuju
nenud tähelepanekud sellest, kuidas käituvad inimesed, kellel 
lasub teatav otsene vastutus rahvusliku tuleviku ees. Linnavoli
kogu 16. istungil 6. septembril tuli vahetult jutuks, mis tööd 
me teeme ja mis tunne meil seejuures on. Saamata kummalegi 
küsimusele ühest vastust апёа, pean siiski pihtima, et nad mõ
lemad käivad visalt peale. Soov neile vastust leida lähtubki aru
saamast, et kui need küsimused üksnes vaevavad, siis on midagi 
viltu.

Ü lesanne taastada Eesti Vabariigi iseseisvus põhineb veen
dumusel, et üksnes seda taotledes me oleme õigel teel. 
Niisiis me usume, et me saame midagi ära teha ia et 

me peame seda tegema, Kõhklused on sel juhul üksnes koor
maks. Neid eitamata nendest siiski vabaneda — see on soov, 
mis ajendas käesolevate ja järgnevate märktnetega avalikkuse 
ette tulema. Ühtlasi võib seda võtta ka katsena anda ühe ajastu 
poliitiline portree,

7. septembril 1990 Tähtveres
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iflngus on akadeemi 
line karikas

13. september, Tamme staadioni 
harjutusväljak. Küllap veidi heldi- 
nult-haletsevalt vaadati neid paari
kümmend härrat, kes püdelale 
platsile oma jäljed sörkisid. Jalg
pallimatsi (31d- ja Molekulaarpato
loogia Instituudi (ÜMPI) ja kor
poratsioon «ligata* meeskondade 
vahel juhatas sisse kaptenite Rein 
Sikuti Ja Kristjan Moora käepigis
tus. Akadeemiline teadurkond 
contra akadeemiline tudengkond.

%

Juba mängu algus näitas, et see
kord puudub selge demarkatsiooni- 
joon teaduste doktorite ning tu- 
dengirebaste võimetes, «vahepealse
test» rääkimata. Küll aga oli ole
mas geograafiline, väljakut piki- 
suunaliselt piiritlev-lõhestav pori- 
ookean, mis ka mängule spetsiifi
lise varjundi andis. Mittestandardse 
olukorraga kohanesid noored kor
porandid kiiremini ja keskväljaku 
vallutamine kallutas kestva ülekaa
lu «Ugala»' poolele. Küllap aitas 
ugalensiste liikumisi filosoofilises 
plaanis korrastada (vilistlasiiikme?) 
Valdar Parve kaasalöömine. Lõpuks 
ometi sai jalgpallipublik esteetilise 
rahulduse, sest erinevalt itaalia 
MM-st ei jäänud ka väravad tule
mata.

1:2 kaotatud poolaja järel tõsi
nesid instituuditeadurite näod.

Mängiva direktori manulusei ei 
saanud mainet ohtu seada. Ja kuigi 
ka edaspidi jätkasid korporandid 
ladusat kombineerimist, algatasid 
ümpilased ridamisi äkkvasturünna 
kuid. Kohtunik Raivo Haamer esi 
tas siinjuures laitmatu vilepartii 
fikseerides kiiresti kõik suluseisud 
(foule ei tehtud mängus ühtegi!) 
Lõpuks said teadurid siiski oma — 
viigivärav sündis väravaesisest rü 
selemisest. Raevukad rünnakud 
«Ugala» poolt ja nende esiforvardi 
Juhani Püttsepa hat-triki ponnistu
sed nürjusid ime ja UMP1 imelise 
väravavahi Andres Valdmanni käe 
läbi. Viimastel sekunditel elati eh
matus üle ka vastasvärava all. Ik
kagi 2:2.

Lõpuvile kõlades tänati vastas
mängijaid Fair play eest ning sil
mitseti tunnustavalt määrdunud 
esindusdresse. Dopingukontrolliks 
oli tudengitel õlu varutud, kuid 
edasised testsüsteemid teaduritel 
õnneks puudusid.

Õhtusel banketil otsustati (esi
algu veel mõtteline) Eesti Akadee
miline Karikas välja panna ka teis
tel spordialadel.

Ülikooli ühtsusel ja võitlusel on 
veel mänguruumi!

Karikat organiseeriv 
toimkond

Hfidas...
(Algus 3. lk.)

Selle dünastia silmapaistvaim on 
Püha Venemaa esimene imperaator 
Peeter l, kes Põhjasõja ajal oma 
peninukkide ja koerakoonlastega 
maa nii ära rüüstas, et koera hau- 
kumistki kuulda polnud. Vallutas 
isiklikult Tartu ja laskis tsaariliku 
käsuga Tartu nii ära purustada, et 
kivi kivi peale ei jäänud. Linnako
danikud viidi vana kombe kohaselt 
muidugi Venemaa põhja..Suguvõssa

kuulub samuti sandarm Nikolai 1 
ja venestuspoliitika suurkuju Alek
sander III, loomulikult ka Nikolai
II. Miks seda silda juba Eesti Va
bariigi aja! õhku ei lastud, pole 
teada. Sellest, meie kahe põlisvaen
lase ühismonumendist tuleks aja
loolise tõe ja isamaaluse kõrgete 
ideaalide nimel alustada. Ja siis al
les punakujude kallale minna — et 
kiiremini Euroopasse ja kultuur
maailma jõudal

TULLIO ILOMETS, 
elupõline muinsuskaitselane, 
EMS-i ja AMS-i asutajaliige

Arno Hagi kardab 
üliõpilasi

TÜ majandusosakonna ju

hataja Arno Mägi keeldus 

osalemast teisipäevasel Päl- 

soni 14 majavolikogu koos

olekul, kus kavatseti arutada 

peamiselt ühikavalve taasta

mise võimalusi.

Teatavasti vabastas majandus
osakond motiveerimatult valve, kes 
värvati tööle pärast vägistamisjuh-

tumit III korrusel. Praegu ei suuda 
majandusosakond valvet taastada, 
viidates rahapuudusele. Telefonikõ
nes ühika komandandile soovitas 
A. Mägi teha tudengite seas kor
janduse, et valvele palgaraha saa
da. (Huvitav, mikleks kasutatakse 
üle kolme korra tõusnud üüriraha?)

Koosolek toimus ilma A. Mägita. 
Tudengid vaagisid majandusosa
konnale surve avaldamise võima
lusi.

URMAS LOIT

Lp. ülikooli 
majanduselu 

strateegilised juhid!

info * info

Lubage esitada Teile mõningad 
tähelepanekud madalalt taktikali
selt tasandilt — Tartu Ülikooli kil
laliste vastuvõtu tasandilt.

1. Lutika- ia tarakanitõrjet võiks 
ed.aspidi püüda mitte ajastada kü
laliste saabumise päevale.

2. Tõrjutud lutikate ja tarakani
de kokkukorjamine külaliste poolt 
võiks vähemalt osaliselt olla tasus
tatav (loengutasu, teadagi, on 
võrdlemisi napp).

3. Komandandi täiesti põhjen
datud märkuse toatuhvlite kaasa- 
votu vajaduse kohta võiks trükkida 
inglise keeles küllakutse blanketti
dele.

4. Kas ei tuleks meil moodusta
da mingit komisjoni või fondi või 
midagi rnuud piisavalt tõsist lahen
damaks küsimust kõigi Tartu Üli
kooli WC-de varustamiseks tualett
paberiga? Mina isiklikult oleksin 
nõus sellesse fondi eraldama vähe
malt 1% loodetava palgatõusuga 
saadavatest summadest. Aga Teie?

Rohkem ei oskagi nagu midagi 
lisada. Vahest ehk seda, et mul ei 
ole lähenemas mingit juubelit ja 
üldse ei oskagi ma päris täpselt 
seletada, miks ma kogu selle jutu 
kirja panin.

EERIK KERGANDBERG

Õppejõududele 
uued palgad

Nagu eelmises juba teada andsime, jagavad dekaanid praegu õppe
jõududele uusi palkasid. Toome tänases lehes Eesti Vabariigi mää
ruse nr. 133 26. juunist 1990 järgi uued palgavõimalused: 

prorektor, teadusasutuse direktor 700—1300 rbl.; 
dekaan 600— 1100;
prodekaani palk on 10— 15% madalam teaduskonna dekaani palgast;
kateedri-, labori-, sektorijuhataja 550— 1000;
professor, peateadur, juhtivteadur 600—900;
dotsent, vanemteadur (nõutav kraad) 500—750;'
vanemõpetaja, teadur 350—500;
õpetaja, assistent, nooremteadur 250—400.
Plaani-finantsosakonna juhataja Oleg Andla ütles, et dekaanide pal

gad on rektor juba määranud ning neile teatavaks teinud. 20. oktoob
ril võivad kõik õppejõud kassast vaheraha ja uue palga juba kätte 
saada.

Tõlkekabinet alustab taas
Tõlkimisega seotud probleemidest 

ei pääse tõenäoliselt ükski tõeline 
filoloog, olgu ta siis tulevane õpe- 
taja, kes õpilastel võõrkeele õppe
tükke aitab ilusasse emakeelde pan
na, kõrgekvaliteediline tehniline 
täppis- või sünkroontõlk, turiste ju
hendav giid või ilukirjanduse va
hendaja, ükskõik kas teistest keel
test või teistesse keeltesse. Prob
leemid on mõistagi konkreetselt 
võttes erinevad ja lahendatavad 
vastava praktilise tegevuse käigus, 
kuid tõsiasi on ka see, mida on 
tõdenud tõlketeoreetikud-praktikud 
üle kogu maailma: tõlkimise ling
vistilised põhitõed on üldisemat 
laadi ning neid pealiskaudseltki 
tundmata saab tõlkimisest kõnelda 
vaid tinglikult ja tõlkijana olla 
vaid amatöör, olgu siis kuitahes 
andekas.

Tõlkimise probleemidega on Tar
tu Ülikooli iuures üle kümne aasta 
tegelnud TU tõlkekabinet, mis enda 
ümber on, tõsi küll, koondanud pea
miselt kirjandus- ja kultuurihuvi
lisi tudengeid, kes oma hariduse 
puudujääke püüdsid korvata ja 
osalt korvasidki kabineti juures 
kuulatud loengute abil ja vahel ka 
praktilisi töid sooritades, kui huvi 
ulatus tavalisest üldisest kultuuri-

lembusest kaugemale. Tõlkimise 
ü 1 d f i I о I oo gi 1 istest aspektidest on 
seni juttu olnud vähem ning kül
laltki juhuslikult.

Käesolevat sügishooaega on tõl- 
kekabinetil võimalik alustada seni 
sest kompaktsema programmiga 
Kavas on alguseks kuulata P. Oles
ki loengusarja «Sissejuhatus filo
loogiasse tõlkijatele». Varasemad 
seminari kuulajad leiavad siit ehk 
nii mõndagi tuttavat, kuid arvata 
vasti on paljud rõhuasetused see 
kord uudsed; esmakursuslastele ja 
uustulnukatele on see võimalus 
saada terviklikul kujul algteadmi
sed protsessidest, mis suures plaa
nis toimuvad iga kirjaliku tekstiga. 
Selle sarja lõppedes on kavas sama 
teemaga seonduvaid loenguid teis
teltki teoreetikutelt ja tõlkijatelt 
ning praktilisi töid. Ka on tõlke- 
kabineti juures võimalik saada in 
dividuaalset konsultatsiooni.

Tõlkekabineti semestri avaloeng 
toimub neljapäeval, 27. septembrit 
kell 18.15. Koguneme peahoones 
kella all. Teavet kabineti iganäda- 
laste loengute toimumisest ja tee
madest saab edaspidi ülikooli tea
detetahvlilt.

Tõlkekabineti juhendaja 
KERSTI UNT

(ooksuhuvilised!
Liikumisvaegus on tänapäeva katk. On üldtuntud asi, et tänapäe

val on üks suremuse peapõhjusi liikumisvaegusest tulenevad südame- 
vereringehaigused. Kahjuks märkame seda sageli hilja, tudengipõlves 
ei mõtle me sellele peaaegu üldsegi. Samuti laseme kõrvust mõõda 
tõsiasja'aktiivse kehalise tegevuse ja töövõime otsesest seosest.

Üks kõige kättesaadavam, samal ajal väga efektiivne kehaline tege
vus on j ooks ,  mida on hinnatud juba aastatuhandeid tagasi. Miks 
muidu leiti Muinas-Kreekas kaljusse raiutud kiri: «Kui tahad olla ter
ve ' — jookse, tahad olla tugev — jookse, tahad olla ilus — jookse.»

Lähtudes eeltoodust- otsustas TÜ kergejõustiku kateeder päästa, mis 
päästa annab. Loomisel on jooksu huvialaring ehk jooksukool, mis 
võimaldab üliõpilastel (ka TÜ töötajatel või nende lastel) regulaarselt 
tegeleda jooksuga, sõltumata senisest ettevalmistusest, soost, vanusest 
(ka kehakaalust!) jne.

J o o k s u k o o l i s  t e g u t s e b  4 k l a s s i :

1) tippklass — jooksjad, kes pürgivad selle ala tippu (alates Tl)
koondvõistkonnast või kõrgemalt);

2) jooksjad, kes soovivad regulaarse võistlemisega parandada oma
tulemusi:

3) huviklass — jooksjad, kes tegelevad jooksuga eeskätt tervise huvi
des ning lähtuvad jooksumõnust;

4) "noorteklass —. siia kuuluvad noored, kes tulevikus võivad soovi
korral pürgida järgmistesse klassidesse.

Inimese igakülgse arendamise huvides ei piirduta siiski üksnes jook
suga, vaid arendatakse peale vastupidavuse ka teisi kehalisi võimeid.
Võimaluse korral tegeldakse ka teiste aladega (sportmängud jm.).

Jooksjaid juhendavad kateedri poolt sellised tuntud pedagoogid nagu 
bioloogiakandidaat dots. Tõnis Matsin, pedagoogikakandidaat, dot
sendid Alfred Pisuke ja Ants Nurmekivi, kehakultuurispetsialistid, bio- 
loogiakraadi taotlevad Kersti Toode ja Harry Lemberg, kes kõik omal 
ajal olid ka ise vabariigis tuntud jooksjad.

Jooksjate soovil korraldatakse ringi liikmeile sügisel ja kevadel 
kontrollteste kehalise võimekuse hindamiseks. Oolame jooksuhuvilisi 
TÜ staadionile 27, septembril või 1. oktoobril kella 17-ks, kas juba 
spordidressis või ka ilma — teabe saamiseks. Eriti teretulnud on esma- | Toimetaja VARJE SOOTA К 
kursuslased. *

VENIA LEGENDI

Sünnitusabi ja günekoloogia ka
teedri dots. kt. Helbe Sinimäe venia 
legendi loeng «Feetoplatsentaarsüs- 
teemi formonaalsed parameetrid fü
sioloogilise raseduse korral» toimub
2. oktoobril kl. 13 naistekliiniku 
auditooriumis.

24. septembril kl. 16 toimub 
Maarjamõisa Kliinilise Haigla 
A. Linkbergi nim. aud, onkoloogia 
ja radioloogia kateedri dotsendi kt. 
Rait Labotkini venia legendi loeng 
teemal «Jämesoole vähkkasvaja».

EESTI 
NAISÜLIÕPILASTE 

SELTSI

noorteõhtu toimub teisipäeval.
25. septembril kell 20. Aadressil 
Riia 29a (2. korrus) oodatakse kõi
ki huvilisi, kes edaspidi sooviksid 
osaleda seltsi töös.

SOTSIAALSE 
ARENGU FOND

Sotsiaalse arengu fondist prot
sendita iaenu soovijail pöörduda 
kiiresti ametiühingukomiteesse
Kersti Meiesaare poole esmaspäe
viti või teisipäeviti kl. 14—16-ni.

VAIMSETE HUVIDEGA 
ÜLIÕPILANE

Kui oled huvitatud Idamaade 
kultuurist, filosoofiast ja kirjandu
sest, leiad sellealast põnevat luge
mist Eesti Akadeemilise Orientaal
seltsi kuulehest «SÕNUMITOOJA». 
Lehte võid tulla ostma igal tööpäe
val «Sõnumitooja» toimetusest 
Tiigi tn. 78 ruum 116, Saada on 
nii värskeid kui vanemaid numb
reid, samuti 1989. aastakäigu täis
komplekte.

NB! «Sõnumitooja» joonealusena 
ilmub endiselt vanaindia armastus
kunsti traktaat «Kaamasuutra».

TÜ KLUBIS 
HEI, TUDENG!

Taas on alanud uus hooaeg üli
kooli klubis, kus nii mõndagi huvi
tavat. Selle hooaja suuremateks et 
tevõtmisteks oleksid esialgse plaani 
ja nimetuse järgi 15.—18. novemb
rini toimuvad «Ülikooli sügispäe
vad» ja loomulikult traditsioonili
sed «Kevadpäevad» aprillikuus. Te
gevust jätkub rohkesti ka nende 
päevade vahele. Kui S I N U L  on 
häid mõtteid ja soovid korraldaja
tele abiks olla, tule, Ü L I K O O L I  
K U L T U U R 1 K L U B  I/S S E! 
Esimene kokkusaamine on teisipäe
val, 25. septembril kl. 20 TÜ klu
bis (ruum 206). Samal aial oota
me ka kõiki vanu kultuuriklubilasi'

EI ÜHTKI 
NÄDALALÕPPU 

DISKOTA!

Kohtume taas 21., 22. ja 23. sep
tembril kl. 21 ТО klubis.

NB! Üliõpilaspilet ikka kaasa!

HEI, NOORMEES VOl NEIU!
Kui SA oled tegutsenud DISKO

RINA, omad kogemusi ja muusika
list materjali ning tahaksid sellel 

alal tööd leida, siis tule neljapäe
val, 27. septembril kl. 17 Ülikooli 
klubisse (ruum 209) ja anna en
dast teada!

Oktoobrikuust alustab tegevust 
klubi videosalong teisipäeviti kl. 20. 

1ALGIGE REKLAAMI!

2 VIHMAVARJU

ootavad omanikku Tähe t. 4 valve
lauas juba kevadisest sessist saa
dik.

Ü L I K O O L I  A J A L E H T

Lehe talituse aadress 202400 Tartu, Ülikooli t. 18. TÜ, ruumid 240, 241 tel. 351 80. Tartu Trükikoja trükk. Tartu, Ülikooli 17/19.111. «UT* ilmub reedeti. 
Teil im, nr. 3007. Tiraaž 3000 eks.

«Universitas lartuensis» — газета Тартуского Университета,’ 202400 Эстонская Республика. Тарту. ТУ. Юликооли 18—24 1. Тел. 3 5180.
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Esm aspäeval 

Helsinki ülikool 
T a rtu  ülikoolis

Esmaspäeval, I. oktoobrit kl. 10 algab teadusraamatukogu konve- 
rentsisaalis sümpoosion, millega tähistatakse Helsinki UltkoWi 35<Ь 
Aastapäeva. Külalisdelegatsiooni eesotsas on HO rektsr proJ. P lIV IÖ  
‘OMMILA. Sõna on nii mõtema ülikooli rektwHel kui ka raamatuko- 
?u direktoritel.

Ettekandeid peavad dots. SEPPO ZETTERBERG ia professorid 
KALEVI RIKKINEN ja SEPPO SUHONEN. Viimaselt on eestikeelne 
e*tekanne Tartu ja Helsinki ülikoolide suhetest keeleõpetuse alal. 

Tartlaste poolelt esinevad Leili Punga, Tiit Rosenberg jt.

Raamatumuuseumis avatakse ulatuslik näitus HO ja TÜ suhetest 
aastail 1900—1940. .

T  agasi 
Ta m  perest

jõ«4is žurnalistika kateedri 7-liikmdine grupp. Kolm päeva tutvuti 
fatnpefc ülikooli ajakirjanduskateedri õpetussüsteemiga. Prof. Juhan 
Peegel pidas Soome kolleegidele ka loengu. Peale ülikooli käidi veel 
Tampere linnavalitsuses ja «Aamulehii» toimetuses. «See toimetus võ
tab päris tõsiseks, on paksult elektroonikat täis. Üle tuhande on arvu
teid seal kindlasti,» arvas kateedrijuhataja dots. Peeter Vihalemm.

Tampere ülikool on üks seitsmest Soome ülikoolist, kellega Tartu 
ülikoolil ori sõlmitud koostööleping. Ajakirjanduskateedritevaheline 
leping on suure lepingu üks osa; Selle sisu täpsustatakse iga aasta. 
Tegelikult on kateedritel sidemed juba 1970. aastatest nii ajakirjan- 
dnsõpetuee kui sotsioloogiliste uurimuste vallas. Muidugi olid vara
semad külaskäigud harv nähius. Nüüd on üksteise tundmaõppimine 
tihenenud. Märtsis külastas meie ajakirjanduskateedrit 13 kolleegi 
Tam perest eesotsas kateedrijuhataja prof. Kaarle Nordenstrengiga. 
Üliõpilane Aija Korhonen kogus kevadel siin materjali oma lõputöö 
jaoks, milles võrdleb toimetajate koolitamist. Peagi jätkab ta oma tööd 
Tartus, Tamperes on käinud loengutega esinemas Epp Lauk ja Peeter 
Vihalemm, samuti aspirant Tõnis Kahu. Viimane tegeleb rock-muusika 
kajastamisega ajakirjanduses. Kolmeks kuuks suunati Tamperesse IV 
kursuse üliõpilane Pille Paalandi, kes tutvub sealse üliõpilasraadioga 
ja võtab osa ka teoreetilisest õppetööst. Oli ka lootus terveks aastaks 
saata Soome fotograafiaõppejõu kogemusi omandama mainekas foto
graaf Peeter Linnap, kuid paraku kujuneb tema õppeaeg ilmselt lühe
maks.

Peeter Vihalemm võttis mapist ühe kena ajakirja ja imestas, et Ees
tis sellest nii vähe teada on.

«PRO ESTONIA»

on Tamperes asuva Tartu Seltsi ajakiri ja noid on ilmunud juba 
5 numbrit. Näiteks nr. 2 tutvustab Tartu Ülikooli juubelit, üliõpilas
organisatsioone, «Vanemuise» teatrit. Jaan Kaplinskit, Eesti ajakir
jandust jpm.

Autasustamisi
ülikooli aukirjaga autasustati 

60, sünnipäeval kauaaegse eduka 
pedagoogilise töö eest assistent 
ELLEN PEDAKÜT ja vanemõpe
taja HENN KUUSI.

Pikaajalise kohusetundliku töo 
eest sai ülikooli aukirja ka meister 
HANS SILD.

XIV
teadus

konverents
«KULTUURIVARADE

K A IT S E ,

KONSERVEERIM INE 
JA RESTAUREERIM INE»

3.—4. oktoobrini peetaval konve- 
^‘ntsil on sünnipäevalapseks tea
dusraamatukogu hügieeni- ja res
taureerimisosakond, kes Siin pildil 
’/,Tla hoone taustal seismas. Osa-
i ■’Чпа 20 tööaastast esitab ettekan- 
p  juhataja Viiu Klemeni*: 3, ok
toobri õhtupoolikul avatakse Tartu 
|>unšlimuuseumi5 osakonna juube- 
lr>äitus.
Ettekandeid ei peeta ainult oma 

j^aja kolleegidele, vaid ka külalis- 
ple Leningradist ja Moskvast, kel- 
°l ka omad esinemisleeniad.

Jahmatusest 

rõõm
Ühel neljapäeva hommikul kell 7 

'JUst sel ajal oleme igal neljapäe
v i linna trükikoja Kastani täna- 
,va majas nina- ja näppupidi aja- 
^eküljeridaiaid «segamas») ei ol
edki Irükik oja esimesest majast 
K'iŠeesid saabunud. Selgituseks: es
maspäeviti kell 11 viime igareedese 
'•Jalehe pildid ja joonistused ületee
, -.«koja tellimislauda, kus neist 
°hne päeva jooksul klišeed valmi- 

. ad. Sel korral neid ei olnud ja 
)l'ldi, et ei tulegi. Jahmatus oli 
'.'цИг, kuidagi suutsime viimasel 
lptkel tühjad pildikohad täita. PÕh-

(Järg 4. lk.)
Pildistas raamatukogu 

fotograaf EINAR TIITS

„Olikooli 
tuleviku"

P EA K O M I  S J O  N

tuleb kokku kolmapäeval, 3. oktoob
ril kell 8,15 nõukogu saalis (vt. 
veel kord eelmist ajalehte).

Ainult 3 
prorektorit

õppeprorektori koht kaugõppe 
alal on 1. oktoobrist minevik. Pro
rektor Valter Haamer alustab siis 
tööd õppeprorektori asetäitjana. Te
ma juhtida jäävad õppeosakonna, 
kaugõppeosakonna, täiendõppe ja 
kirjastuse probleemid.

Vilnius siin
20. septembril viibisid Tartus 

Vilniuse Olikooli prorektor prof. 
Ignas Žeberskis ja täiendusteadus- 
konna dekaan prof. Ferdinandas 
Vaitiekünas. Vestluses prorektor 
Valter Haameri ja allakirjutanuga 
tunti huvi eelkõige mittestatsio
naarse õppetöö, sh. täienduskooli
tuse korralduse ja ülikooli juhti
misstruktuuri vastu. Enne Tartut 
tutvusid külalised Läti Ülikooliga 
ja Riia ning Tallinna Tehnikaüli
kooliga.

Ф  Vilniuse Ülikool kuulutaü 
juulis autonoomseks, nüüd püütak
se välja töötada uut juhtimisstruk
tuuri. Hilissuvel teabekanaleid läbi
nud uudis Baltikumi vanima üli
kooli üleminekust ainesüsteemile 
osutus teatud määral arusaamatu
seks. Nimelt peaksid praegu esime
sel kursusel kehtivad õppeplaanid 
võimaldama küll sooritada kesk
astme kvalifikatsioonile orienteeri
tud riigieksameid pärast 5-semest- 
rilist õppetööd, ülikoolis jätkavad 
tugevamad. Ainesüsteemi põhimõt
ted tundusid külalistele vähe tut
tavad olevat.

#  Vilniuses plaanitakse õhtune 
ja kaugõppevorm ümber kujundada 
täienduskoolituseks. Praegu mak
sab kaheaastane teise kõrghariduse 
omandamine aastas viissada rubla, 
lasuliseks kavatsetakse muula eksa
mite korduv sooritamine. Oluliselt 
on tõstetud täienduskoolituse tun
nitasu, ühtlasi on suudetud vältida 
keelte-, arvuti-, kõrgtehnoloogia- 
alase ja majandusõppe üleminekut 
ettevõtluse valda, mida kogeti eriti 
teravalt Riias.

Meile pakuti jätkuvaid kontakte, 
inuu hulgas Balti riikide ülikoolide 
lähenemist Euroopa Majandusühen
duse juures tegutsevale täiendus- 
knolitusprogrammile.

JAAN KÕRGESAAR

■■■Tanu
Eduka teadusliku ja pedagoogi

lise töö eest tänati ja õnnitleti rek
tori käskkirjas 50. sünnipäeva pu
hul dotsente ANNE-MAI PARRIN- 
GUT ja AIVO PARRINGUT ning 
GO. sünnipäeval dots. HEINO LIIVI 
ja vanemõpetaja AINO-KANN1 
1NDRET.

Tänu eduka löö eest pedagoogi
na, teadlasena ning dekaanina päl
vis 50. sünnipäeval matemaatika
teaduskonna dekaan dots. IVAR- 
1GOR SAARNIIT.
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Postitemplid 
John Heldi 

moodi
19. septembril kt. 12 avas amee

riklane John Held jun. oma posti- 
kunstinäituse teadusraamatukogus.
Avatseremoonia oli meeldivalt vä
sitav, külalisel tuti oma tund aega 
kummitempleid vastu paberit suru
da. Esimese intervjuu Õigus läks 
Tiina Kaalepile Eesti Raadiost. Tei
sena õnnestus see allakirjutanul.

IK: Postikunst!?
JH: Postikunst, see on üllastuste 

kunst. Iga kiri, mille ma saan, võib 
si$aldada endas mingit elu, üllatust. 
Enamik ei sisalda, aga tnõni 
küll. Postikunst aitab hoida ka 
kunstnikul end vormis professio
naalsel tasemel. Läänes on posti
kunst päris kunst iie alternatiiuiks. 
Postikunstnikud ei müü oma töid, 
vaid nad annavad neid kingiks 
teistele inimestele, muidugi ka 
kunstnikele. Postikunstnikud jaga
vad oma loovuslikkust, kuid ei 
müü seda . . ,

IK: Kuidas sünnib Sinu templi
jäljend?

JH: Iga must-valge kujund võib 
sobida kummitemplile. Mõnikord 
saan kujundeid ka teistelt posti- 
kunsinikelt. Kui teniplikavand ole
mas, lähen kummitemplikompaniis- 
se (USAs on neid palju), kus ka
vandi järgi valmib kummitempel 
2—3 päeva jooksul.

IK: Kogu maailmas levitavad 
kunstnikud üleskutset ■fK uusu

st reik 1. jaanuarist 1991—31. det 
sembrini 1993». Kuidas suhtuvad 
sellesse üleskutsesse postikunstni 
kud?

JH: Kunst ist reik on kunsti korn 
inertsistumise vastu. Reklaamihaid 
varastavad häid ideid, kasutavad 
neid oma huvides. Seda tehes muu
davad nad kunstniku idee «oda
vaks к Ainuke moodus seda takis
tada ongi streik. Minu küsimusele 
kunstistreigi kohta vastas itaalia 
tuntud postikunstnik R. Maggi: 
«Lõpetada loomine kolmeks aas
taks — ma ei suuda lõpetada loo
mist isegi mitte kolmeks minutiks!»

Arvan,'et enamik postikunstnikke 
mõtleb nii.

IK: Kas rahvusvahelist posti- 
kunsti hoogustab Eesti, Läti ja 
Leedu ilmumine postimaailmakaar- 
dile? Lisanduvad uued margid, 
templid, postikunstnikud?!

JH; Tähtsam kui templUl ja mar
gid on uus hingus, mida on neil 
kaasa tuua. . .

* * *

Selleks korraks jäi intervjuu poo
leli ja me läksime üheskoos uutele 
postikunstimaadele margi ka vandeid 
visandama. Alustuseks püssirohu
lõhnalist.

Näitus raamatukogus jääb ava
tuks 6. oktoobrini.

ГГ MAR KRUUSAMÄE
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EINAP TIITSI foto

Dekaanide
nõupida

miselt
0  Põhiküsimuseks kujunesid veel 

kord õppejõudude palgad. Dekaa
nidele tehti teatavaks uued palgad, 
mis on teaduskonniti erinevad. Ar 
vestati üliõpilaste arvu. Dekaanide 
poolt vastuväiteid polnud. Palkade 
tõstmiseks anti teaduskondadele li
sasummad ja nüüd arutati s'eda, kui
das neid jaotati. Tuleb välja, et 
teaduskondade vahele jääb teatud 
ebavõrdsus, sest näiteks üks tea
duskond määras oma inimestele 
suuremad palgad kui oli keskmiselt 
ette nähtud. Protsess on valuline. 
Üldiseks põhimõtteks jäi — kellele
gi ei tohi määrata alla miinimum
palga, Probleemiks on nende dot
sentide palk, kellel pole kutset. 
Heaks kiideti niisugune variant, et 
ta saab vanemõpetaja maksimum- 
tasu, mis vastab dotsendi miini
mumtasule.

ф  Teadurite palkade puhul jäi 
kehtima põhimõte, et neile, kes_ ei 
tee õppetööd, makstakse palka 15— 
20% vähefti. Püüti tõmmata paral
leele õppe- ja teadustöö ametikohta
de vahel: vanemteadur =  dotsent, 
nooremteadur — assistent, labori- 
juhataja — kateedrijuhataja. Vas
tavalt sellele on ka nende palgad. 
Jäädi seisukoha juurde, et ühegi ka- 
teedrijuhataja-professori ega labori- 
juhataja palk ei tohi ületada dekaa
ni oma, samuti ei tohi laborijuhata- 
ja saada rohkem .palka kui kateed
rijuhataja.

ÜMPI direktor Aavo-Valdur Mi- 
kelsaar kaitses teadustöötajaid. Ta 
arvas,, et ei ole õige vähendada tea
durite palkasid. Arstiteaduskonna 
dekaan prof. Lembit Allikmets nõu
dis järjekindlalt teadus- ja õppe- 
poole sellist lahendust, et laborid 
viidaks taas teaduskondade juurde.

ф  Õppeprorektor prof. Heino 
Siigur andis üldist informatsioo
ni saabunud kirjadest jm.

Щ Teadussekretär Veera Ant tut
vustas õppejõudude valimise pro
jekti. Eeidab ju ülikooli uus põhi
kiri mitmete lisade olemasolu. Oks 
neist ongi õppejõudude valimine. 
Projekti koostasid Heino Siigur ja 
Veera Ant, lähtudes ülikooli senis
test kogemustest j;i meile sobiva
test üldprintsiipidest. Projekt anti 
dekaanidele tutvumiseks ning nende 
seisukohti oodatakse 10. oktoobriks.

õppejõudude valimise üks aluseid 
on praegu ka üliõpilasküsitlus, Se
nistest küsitlustest andis ülevaate 
Aino Käämbre. Üldiselt on küsitlus 
vajalik, annab väärtuslikku mater
jali, probleem seisneb aga küsitluse 
läbiviimises. Teaduskondades ei ole 
selge, kes konkreetselt küsitluse kor
raldab, pealegi kaob osa ankeete 
pärast täitmist ära. Filoloogiatea
duskonna dekaan dots. Jüri Valge 
leidis, et ka küsimustikku peaks 
muutma.

E D U A R D  SAKK 6 0

See mees ja fotoaparaat on lahutamatud, niisama lahutamatudv 
ei oje ülikooli foto- ja kinokroonika kujuteldav ilma Eduard ^  
Ta õppis 1951 1956 ülikoolis keemiat ning asus pärast 
juhatama ülikooli kino-fotokabinelti, mis praegu kannab nii'1t’ 
kino-fotolabor. 4. oktoobril saab Eduard Sakk 60-aastaseks.

Kolleegide õnniüusie ja tervitustega 
ühineb kogu ülikooli pere!

Südamlikud õnnitlused ka ülikoolilehe toimetuselt! Loodama ,1’!ji 
kena koostöö jätkub, eriti veel nüüd, kus ofsetini kis lotod к**11’' 
paremini välja tulevad.

Uusi trükiseid
TÜ toimetised, vihik 900. Metho- 

dica 1990. Вопросы содержания 
и методики обучения иностранным 
языкам. Tartu 1990, 300 eks. 84 
lk., rbl. 1.50.

TÜ toimetised, vihik 902. In mc- 
moriam Paul Ariste. Fenno-ugris-
tlca 17. Tartu 1990, 600 eks., ‘260 
lk., rbl. 4.50.

Tartu Ülikool kirjasõnas 2. Bib 
liograafianhuestik aastaist 1981 — 
1985. Tartu 1990, 500 eks., 348 lk., 
rbl. 5.

Raaniat-aeg-restaureerimine. Ar
tiklite kogumik VI. Tartu 1990, 
300 eks., 128 lk., rbl. 2.50.

Välismajandustegevus, 
tiivaktide kogumik. Tari11 
250 eks., 80 lk., rbl. 1.50.

Studeanius igitur . . .  
ladina keele algkursuse 
Anne Lill, Epp Tamm. ГаГ
51/0 fks., 100 lk,, rbl. I.IÖ-

Ennu Sepp. Urotrakti 
uid. Teine trükk. Tartu 
eks., 64 lk., rbl. 0.90.

Ф
Ennu Sepp, Peep Pree- . ( 

ja veresoonte operatsioon10'
trükk. Tartu 1990, 500 eks 
rbl. .1.10.

O. Saluni. Suulimaskesta j  
tused eemaldatava hambaP. 
ga haigel. Tartu 1990,
16 lk., rbl. 0.50.

Jouko tappis 
sea

Nii traagiliseks asi muidugi ei läi
nud, kui pealkiri kuulutab. Kui 
Jouko möödunud nädalavahetusel 
ühe eesti maapere seataputalgutele 
jõudis, ei olnud leina pussi enam 
ibrvis. Orikas oli juba üles tõmma
tud ja ootas tükeldamist. Jouko 
ülesandeks jäi vaid ohjeldamatult 
seapraadi süüa ja vennaihu konser
vikarpidesse toppida.

Kui küsisin, mis ajas ühe Helsin- 
ki ülikooli tudengi sellelaadseid 
elamusi otsima, siis vastas ta, et 
tahab oma õpinguaega Tartu Üli
koolis põhjalikult ära kasutada ja 
võimalikult sügavuti eesti rahva 
eluga tutvuda.

Jouko vastas minu küsimustele 
meelsasti.

Ф  «Kas Sa peale seatapuvõtete 
ka midagi muud õpid?»

«Muidugi. Ma käin kuulamas 
loenguid ajaloost. Mind huvitab 
eelkõige Eesti ja N, Liidu ajalugu. 
Selle kohta pole Soomes eriti palju

materjali, pole võimalust saada 
head õpetust. Teil Tartu Ülikoolis 
on sellel alal head spetsialistid,»

ф  «Tean, et sul on ka ajakirjan
duslikke huvisid?»

«On. Ma tahan kindlasti käia Ju
han Peegli loengutel. Aga põhiline 
on ikka ajalugu.»

#  «Mida sa Tartu Ülikoolist ar
vad?*

«Siin on palju sarnasust Helsin- 
ki Ülikooliga paar-kolmkümmend 

aastat tagasi. Siin ei ole moodsat 

tehnikat, aga näiteks loengud on 

paljus samasugused kui Helsinkis. 

õpetaja räägib ja üliõpilased kuu

lavad ega esita eriti palju küsimu

si.»

a  «Viibisid Tartus kevadel kaks 

nädalat. Kas Sinu silmis on meil 

midagi muutunud?»

«Elu materiaalne külg on läinud 
veel halvemaks, Poes on mitmed 
asjad läinud talongi peale. Tänava
tel on rohkem sabasid. Sabad kas
vavad väga pikaks. Inimesed on 
muutunud palju pessimistlikumaks. 
Kevadel veel loodeti, et iseseisvu
mine ja kõik sellega seonduv tuleb 
peagi, kuid praegu on inimesed vä
sinud suuri sõnu kuulamast. Talv 
on ees, raskused süvenevad, nii et 
atmosfäär on väga pessimistlik.»

a  «Kuidas Sina meie kaose kes
kel hakkama saad?»

«Eestis pole tegelikult nii suur 
kaos, kui esmapilgul silma paistab. 
Esimene pilt on palju mustem kui 
tegelikkus. Näiteks on kodudes häid 
toiduaineid, mida poest ei saa. 
Poes vaatad, et lood on halvad, aga 
sõprade kodudes mitte nii hullusti.

Mul on olnud siia kerge . sisse 
elada just tänu sõpradele. Nende 
käest saan isegi kartulit ja porgan
dit. Üldse on mind tublisti aidanud’ 
see, et olen varem kolm korda Ees

tis olnud. NVtfdel tudengitel, kes 

tulid siia eefmest korda, on palju 

raskem. Siinne ühiskond on Soome 

omast väga erinev. Paljud välis

tudengid näiteks tunnevad õhtuti 

igavust, sest pole midagi teha.»

a  «Kas sina oled oma talongid 

katte laanud?»

«Jah. olen. Osisin jiiba suhkrut 

ja võid. Järgmisena proovin reali

seerida viinatajongid.»

а  «Ка need anti?»
«Muidugi, muidugi.»

а  «On sul midagi südamel?»

«Ei midagi erilist. Inimesed on 

küsinud, miks ma siin olen? Kas 

Helsinkis ei ole ajalooõpetust? Miks 

sa taiiad tulla Tartusse? Mulle on 

kõige tähtsam näha Eesti elu siin 

kohapeal, harjuda siinsete inimeste-

'ga, õppida keeli. Soomes 

Eeslist palju, kuid välie ll|, 

kes huvituvad Eeslist sü ^v

Vestluse iõpus pärisin , 14 
Ti)

Jouko pildi lehte pauna, ‘y

et seda ei maksa teha-

maffia varastab riided

Sigade fotoga oli ta nõus- • .

vat.vaid eesti meeste 110г1"

isu. ,r i i
MARGUS SAN0
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Taastame Tartu Olikooii | Piiril pahupidi 
üliõpilaskonna Edustuse
Üliõpilaste esinduskogu loomise 

vajalikkus näib oleval kindel. Kui
das aga selleni jõuda? Olen igati 
päri 12 üliõpilase artiklis «Akadee
milise vabariigi taastamine» («Uni- 
versitas Tartuensis», 14. september 
1990) esitatud mõttega taastada 
Tartu üliõpilasriik kunagi eksistee
rinud Üliõpilaskonna ja Edustuse 
uuesti loomise kaudu, ülikooli põ
hikirjas on kõiki Tartu Ülikooli üli
õpilasi määratletud kui Üliõpilas
konda, Nõnda moodustame otsekui 
riigi kodanikkonna, kellel pole seni 
aga oma kodanikke esindavaid ja 
kodanike huve kaitsvaid organeid. 
Kogu Eesti ühiskonna areng vii
mastel aastatel on paljuski olnud 
vana taastamine arvestades vahe
peal muutunut. Ja on ju meie palju 
deklareeritud lõppeesmärkki — su
veräänne Eesti Vabariik — just ku
nagi eksisteerinud struktuuri taas
tamine, mõistagi uuel, tänapäeva
sel, ajas ja oludes, muutunud tase
mel. Ka Tartu Ülikooli Üliõpilas
konna ja Edustuse taastamine näib 
olevat loomulik tee loomaks üliõpi
laste esinduskogu, mille järgi aga 
on praeguses olukorras suur vaja
dus.

Üliõpilaskonna Edustust luues te
kib meil kõigil mõistagi hulk küsi
musi, millele peame vastuseid otsi
ma üheskoos. Küsimused on ole
mas juba enne konkreetse tööga 
ulustamistki. Püüan siinkohal ene
sele esitada küsimusi, mis võivad 
tekkida või olla lekkinud üliõpilas
te erinevates hulkades, ning ka ise 
neile vastata, et nii ahistada mit
mete asjade selgeksrääkimisega.

0  Mis asi on Tartu Ülikooli Üli
õpilaskonna Edustus?

Vastavail ülikooli põhikirjale 
moodustavad kõik Tartu Ülikooli 
üliõpilased Üliõpilaskonna. Edus
tus on Üliõpilaskonna esindusor
gan, võrreldav parlamendiga, mis 
esindab riigi kodanikke. Edustus 
esindab üliõpilasi ja kaitsel) nende 
huve.

Miks seda kõike vaja on?
ui me vaatame enda ümber li- 

gadi-logadi ülikooli ja ülikoolielu,

Tänavu kevade1 valisid akadee
miliste üliõpilasorganisatsioonide 
esindajad endi seast ÜLIÕPILAS
KONNA JA EDUSTUSE FORMEE
RIMISE KOMISJONI. Loomulikult 
t*i soovitud sellega, et too komisjon 
moodustakski Tartu Ülikooli üliõpi
laste esinduskogu, vaid et nõnda 
kogunenud inimesed analüüsiksid 
Edustuse taastamise probleeme ning 
uuriksid võimalusi Edustuse taas
tamiseks. Põhiülesannetena , nähti 
tollal seega:
#  alustada läbirääkimisi rekloraa-

Mida see 
tihendab?

siis näeme kümneid asju, mida kiru
me ja mille muutmist tahaksime. 
Need asjad takistavad ülikoolil ja 
üliõpilaskonnal normaalselt funkt
sioneerimast. Paraku ei saa neid 
probleeme lahendada üksikud tuden
gid või väikesed intiimorganisatsi
oonid, vaid ainult kõiki üliõpilasi 
esindav ja kõigi üliõpilaste huve 
kaitsev esindusorgan, keda tunnus
tab ka ülikooli juhtkond. Ka ülikoo
li rektoraat on nentinud üliõpilaste 
esinduskogu vajalikkust juba aasta 
tagasi: «. . . Samal ajal on problee
me, mille lahendamine rektoraadis 
eeldab üliõpilaste suurema osa sei
sukohade arvessevõttu. Selle näiteks 
olgu stipendiumi suuruse muutmine 
või üliõpilaslaenu sisseseadmisega 
seonduv. Loeme vajalikuks moodus
tada rektoraadi juurde ü l i õ p i 
l a s t e  e s i ndus . »  (UT, 6. ok
toober 1989).

Niisugune üliõpilaste esindusor
gan olekski Edustus; mis tegeleks 
kõige laiemalt üliõpilaste problee
midega.

®  Kuidas see kõik tuleb?
Ega ise ei tulegi. Meil tuleb see 

teha ning kuidas teha, selle üle 
peamegi kõik koos aru pidama. Kui 
valime Edustuse taastamisega tege
leva komisjoni, siis saab see koos
tada konkreetse tegevusplaani, mil
le arutame üheskoos läbi. Kui see 
meile sobib, saame korraldada va
limised.

©  Kas see kõik pole vaid korpo
ratsioonide asi? Miks korporandid 
kõigi nimel esineda tahavad?

See pole sugugi nii. Üliõpilaste 
esindusorgani loomine on mõistagi 
kõigi üliõpilaste asi. See, et Edus
tuse taastamise ideega tulid välja 
just üliõpilasseltsid ja korporatsioo
nid, et näita liYuua, kui seda, et 
sinna on kogunenud hulk JeotaUtcr. 
li$i tudengeid, kel lisaks teadmis
tele, meie üliõpilaskonna ajaloolis-

§ 0  v

diga vana põhikirja alusel vali

tud Edustuse tunnustamise kü

simustes,

ф  alustada läbirääkimisi rektoraa

diga majandusküsimustes, tehni

lise ja finantsabi saamiseks va

limiste korraldamise jaoks,

0  alustada Edustuse-teemalist mõt

tevahetusi üliõpilaskonna eri

nevale osade vahel, erinevate 

üliõpilasorganisatsioonide vahel.

test struktuuridest on ka praktiline! 
kogemus taastamistööst. Muidugi f 
ei saa see tähendada seda, et mujal 
selliseid tudengeid napiks. Üliõpi
lasseltsid ja korporatsioonid moo
dustavad ju vaid väikese osa üliõpi
laskonnast ning Edustuse taastami-J 
ne võib toimuda vaid kõigi üliõpi
laste koostöös. Edustuse taastami-| 
ne tähendab demokraatlikke vali
misi, kus Tartu Ülikooli üliõpilased 
valivad oma esindajad. Nii valijad 
kui valitavad peavad olema TÜ tu
dengid. muid piiranguid või «klas-j 
sivahesid» mõistagi olla ei saa.

Ф  Kas valimised lähevad korda? | 
Kõik ju nagunii ei lähe valima.

Valimiste, õnnestumine ei olene- 
gi valijate arvust. Meie üliõpilased! 
on praegu tõepoolest üsna passiiv-j 
sed ning kindlasti ei tule valijate 
protsent nii suur, nagu näiteks vii
mastel Ülemnõukogu valimistel. 
Ent demokraatlikud valimissüstee
mid ei seagi nõuet kindla valimis
test osavõtu protsendi suhtes (näi
teks ei tähenda valimisprolsent alla ] 
50% sugugi valimiste ebaõnnestu
mist, nii on tihti näiteks USA-s).J 
Tähtis pole mitte valijate arv, vaid 
see, et kõigil on demokraatlik õigus 
valida. Seega ei tähenda väheldane 
osalemine valimistel veel läbikuk
kumist. Küll aga on üliõpilastel ar-j 
vukalt valima minnes võimalus kõi
ge otsesemalt mõjutada valimistel 
tulemusi, v alida Edustusse oma J 
esindajad.

Ülalarvatu oli ühe üliõpilase ar
vamus võimalikest probleemidest. 
Probleemid ei lõpe ning diskussiooni 
jätkub — arvamusi vahetame 4. ok
toobri koosolekul, mõtted on ooda
tud ka ülikoolilehte, mille 12. ok
toobri number võiks Edustuse tee
ma põhjalikumalt vaatluse alla võt
ta.

Ütelgem" Veel kord ■— Tartu Oli*| 
kooli Üliõpilaskonna Edustuse taas
tamine on .mõeldav vaid kõigi üli
õpilaste aktiivses koostöös.

OLAVI PAIDE

ф  käivitada diskussioon ajakirjan-j 

duses.

Toonane komisjon on nüüd omal 

esialgsed ülesanded läitnud — rek

toraat on väljendanud poolehoidu 

Edustuse taastamisele ning lubanud 

ka valimisi majanduslikult toeta

da; Edustuse idee on jõudnud levi

da, selles on osa ka ülikoolilehes 

kahe! korra! (viimati 14. septemb

ril) ilmunud artiklil «Akadeemili

se vabariigi taastamine», millele 

oli alla kirjutanud 12 tudengit eri

nevaist ül iõp il asorgan isa tsioon i - 

dest.

Hetkesituatsioonis on vaja alus

tada konkreetsete ettevalmistuste

ga valimisteks, Edustuse taasta

miseks. Seda aga ei saa mõistagi 

leha mõneinimeseline punt, vaid 

piisavalt esinduslik komisjon. Üks 

võimalus jõuda Edustuse taastami

seni oleks kasutada umbes sellist 

teed, nagu oli Eesti Kodanike Ko

miteede struktuur Eesti Kongressi 

valimisteni. See tähendaks, et Tar

tu Ülikooli üliõpilased, kes on ak

tiivselt huvitatud Edustuse taasta 

misest, kogunevad koosolekule, kus 

laiemalt arutletaks Edustuse prob 

leemide ümber ning konkreetselt 

valitaks EDUSTUSE TAASTAMISE 

KOMISJON. Sellisel komisjonil 

oleks volitusi teha konkreetne tege

vusplaan ja valimiseeskirja projekt 

ning esitada need avalikule arute

lule. Lõpuks peab vastavalt ülikoo

li põhikirjale valimiseeskirja kinni

tama ülikooli nõukogu.

(Järg 4. lk.)

*

K adunud professor Villeni Alttoa, euroopaliku kirjanduse 
väga populaarne õppejõud, soovitas stuudiumi alusta
vatele üliõpilastele ühe esimese asjana omandada . . .  

rutun. Nende jaoks, kelle veel harimata kujutluses oli rutiin 
mtdagi üksnes bürokraatlikku, kolas see nõuanne nõnda, nagu 
oleks professor soovitanud hakata ametnikuks. Tema pidas sil
mas aga sootuks midagi muud! Rutiin võib olla küll needus, 
kuid tema unustamine maksab end valusasti kätte. Teda annab 
leevendada, ent tema tekkimisest pole pääsu. Järelikult see, kes 
teab, milles rutiin seisneb ja oskab teda ära kasutada, saab 
oma asjadega jõudsamalt hakkama. Pisut pragmaatiline, aga 
(Villem Alttoa) elus palju kordi kontrollitud mõtlemisviis.

Mida kujutab endast rutiin okupeeritud Eesti Vabariigis 
ning kummalises vabadussõjas? Nii heitlik kui ootama
tuste jätkumine ongi olnud, rutiin on tekkinud ka nüüd 

ja neis oludes. Kirjeldaksin tema sisu protsessina, milles e b a : 
k i n d l u s  k õ i g e  s u h t e s  v a h e l d u b  e n e s e õ i g u s 
t u s e g a  k õ i k j a l .  Kuidas säärast rutiini oleks saanud ära 
hoida, seda nüüd küsida on lootusetu. Kuidas teda aga vähe
masti leevendada, seda me peame küsima, sest muidu jääbki 
meeleheitlik virelemine valitsema.

S õnade «Eesti Vabariik» kehtestamine okupeeritud alale 
organiseeritud nukurežiimi «ENSV» asemele meenutab 
teatavas mõttes ka pühade väärtuste kohandamist võõra 

võimu huvidele. «ENSV»-d ei likvideeritud, vaid ta nimetati 
«tagasi». Ja siiski ei käsitaks ma seda tegu vale sammuna, üri
tusena, mida poleks ühelgi juhul tohtinud leha. E e s t i  V a b a 
r i i g i  i s e s e i s v u s e  t a a s t a m i n e  s ü n n i b  ü h a  
M ü n c h h a u s e n i  e f e k t i  t i n g i m u s t e s .  Münehhause* 
nii ei olnud peale oma kujutlusvõime mäletatavasti ühtegi toe
tuspunkti, mille kaudu kogu maailma paigast nihutada. Meie 
toetuspunktiks on Eesti Vabariigi iseseisvus minevikus. Kui me 
praegu hoidume niisugusest lahtisest sõjast, mille tulemusena 
Eesti Vabariik omal ajal sündis, siis peaks olema mõistetav, et 
nime «ENSV» asendamine nimega «Eesti Vabariik» on just jõu
kohane pööre. Muidugi ei ole see kes-teab-kui-suur au. Ent mul 
on tunne, et seegi au rahuldab mõtlemapanevalt paljusid. Miks 
ka mitte, kui Münchhauseni efekt on ju nii lohutav, samal ajal 
kui vabadussõda kohustab olema valmis ka ohvriteks. Sõja 
selline rutiin on meile praegu võõras. Eneseõigustus kõikjal kui 
rutiiri halvas tähenduses lubabki ennast vabandada kü seal. kus 
vaprust kartes piirdutakse kohanemise ja sobitumisega.

K üsimus Eesti Vabariigi piiridest näitabki kohe, kas peale 
jääb harjumus kohaneda või tahe olla põhimõttekindel. 
Kes peab loomulikuks olla viimast, sellele on Eesti Vaba

riigi piirid määratud 1920. aastate künnisel. Kui neid piire 
nüüd meie suunas koomamale tõmmata, siis see tähendab nii 
või teisiti, et Vabadussõja käigus ja pärastistel läbirääkimistel 
tehti meie kasuks «vigu». Tõepoolest ongi ennast Nõukogude 
Venemaa «Õigusjärgjasleks» pidavad jõud andnud mõista (mui
de ka ühenduses meie ülikooli varadega Voronežis), et Tartu ra
hu toimis Noukogude Venemaa kahjuks. Kui me selle rahuga 
saavutatud tulemustest midagi, täpsemalt öeldes" veel rohkem jä
rele anname, siis saab vastaspool kätle kinnituse, et ka meie 
arvame sedasama. Impeeriumi ideoloogia seisukohalt on väike
rahva iseseisvus oma riigi tasemel kahtlemata viga. Aga meie 
sõltumatus on läbinisti juhuslik, kui me käsitame oma iseseis
vust vastaste veana, mis õnnestus välja peita!

T eeksin vahet: ühed piirid on Eesti Vabariigil määratud 
Vabadussõja tulemustega, teised piirid on need, mida 
peetakse võimalikuks muuta arvestades praegusi olusid. 

Teiste sõnadega, Eestis ei valitse praegu see veendumus, et Va
badussõja järel määratud piirid peavad jääma paika ja läbirää
kimiste sisuks saab olla üksnes nende taastamine. Pigemini va
litseb hoopiski oht soovitava rahvusterviklikkuse nimel ja ma
jandusliku põhja rajamiseks loobuda mõnest Eesti Vabariiki 
1920— 1939 kuulunud piirkonnast kui etniliselt või majandusli
kult meile tülikast alast. Ei tohi salata: massiteadvuses luurib 
tänini see minnalaskmise meeleolu, et Alutaguse on oma meie
aegse demograafilise struktuuri tõttu juba niikuinii eestlastele 
kaduma läinud piirkond. Muidugi nõuab selle ala tagasivõitmine 
nõukogudelaste käest tegusid, millega võrreldes on kohanemine 
reetmine, kuid samas tähendab Narva muutmine vabalinnaks 
isiklikult mulle küll taganemist Tartu rahu aluseks olnud võidust.

M ida see tähendaks, kui Eesti Vabariigi piir kehtiks uuesti 
Eesti-Ingeri tagant? See tooks enesega kaasa väga raske 
ülesande teha selgeks, kes on sealkandis põliselanik ja 

kes hoopiski rändav tulnukas ning suurendaks nende hulka, kes 
paratamatult lõhuvad seda eestilikku rahvusterviklikkust, mille 
kuulutamisest kummalise vabadussõja käesolev arengufaas 
algas, Usun, et on küllalt palju neid, kes mõtlevad umbes nii: 
ja parem ongi, kui nad Eesti Vabariigi alia ei kuulu. Kui aga 
Narva muudetakse vabalinnaks ning Narva erimajanduspiirkon- 
na lääneserv tuuakse Jõhvi kohale, siis kus Idas asub see piir, 
mis 011 eestlaste jaoks täiesti ühemõtteline? Siinkirjutaja arva
tes lekib siis ligikaudu saja kilomeetri laiune piiritsoon, mida 
Eesti alana enam käsitada ei saa. Muidugi on võimalik seletada 
asja ka nõnda, et Narva muutmisega vabalinnaks ja Narva 
ümbruses eriinajanduspiirkonna loomisega isoleeritakse Kohtla- 
Järvele koondunud intrid. Ent asju nõnda ajades ilmutatakse 
pigem hirmu intrite eest kui lahet neist jagu saada. Siit on vä
ga väike samm ohtliku järelduseni, et Tartu rahu oligi meile 
harukordne õnn, mida me ise hoida ei jaksanud ja nii ei maksa 
oma tulevikku enam temast lähtudes projekteerida.

T eise maailmasõja üheks tulemuseks oli ka see, Eesti jäi 
raudsest eesriidest Nõukogude Liidu poole. See oli piir, 
mis kulgeb veel tänagi meie rannikut pidi. Me ei tohiks 

teha nüüd seda viga, et tõstame meie jaoks vägivaldse püri 
endist üle oma Ida-rajale ja võtame enestele ülesandeks kaitsta 
läänt nõukogudelaste eest. Piir Idas ei tohi meid sealpoolsest 
maailmast ära lõigata. Seepärast ei aita, kui piiriküsimust kä
sitatakse üksnes puhtterriloriaalse või jälle puhtmajandusliku 
sasipuntrana. Eesti piir on poliitiline probleem,
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Taastame
(Algus 3. lk.)

N IIS IIS !

Kõik Tartu Ülikooli üliõpilasorga
nisatsioonide esindajad, üksikud 
tudengid, kes soovivad aktiivselt 
osaleda üliõpilasesinduse toomises, 
üliõpilaste senised esindajad ülikoo
li nõukogus ja teaduskondade nõu
kogudes — te olete, oodatud

4. OKTOOBRIL KELL 17 
KOKKUSAAMISELE EESTI 

ÜLIÕPILASTE SELTSI 
MAJJA TÕNISSONI t,

et alustada konkreetse tööga Tartu 
Ülikooli Üliõpilaskonna Edustuse
taastamiseks. Algatus selleks koos

olekuks tuli !oo alguses nimetatud 
Üliõpilaskonna ja Edustuse formee
rimise komisjonilt, kellel endal puu
duvad volitused tegutsemiseks eda
si.
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КОМ NR j 
EPVSTVf

Kogu võim inttim- 
organisatsioonldeleft
Edustuse taasloomisel on jõutud 

nüüd sellise seisuni, kus algkomis- 
joni ülesanded on täidetud. Edasi 
tuleb leida võimsam üliõpilaskonna 
alamhulk, mille elemendid on või
melised üht-teist korda saatma. On 
kostnud hääli, et paljud helged 
pead on kogunenud akadeemilis
tesse üliõpilasorganisatsioonidesse. 
Võib-oila on see tõesti nii, aga 
kindlasti on veel võimekaid inimesi 
väljaspool organisatsioone, vabu, 
sõltumatuid. Ei saa jätta tunnusta
mata seltside ja korporatsioonide 
osa Edustuse taastamise käivitami
ses. Siiski on loomulik, et valimis
seaduse väljatöötamisel ja muidugi 
ka eelseisvate! valimistel osalevad 
kõik aktiivsed oma peaga mõtle
vad üliõpilased, sealhulgas ka nn. 
organiseerimatud, keda on ülikoo
lis vaTdav enamus.

Kõik, kes on huvitatud sellest, et 
Edustuse valimised ei toimuks de
viisi kõik valivad fa kõik valivad 
korporante all, on oodatud osale
ma diskussioonis Edustuse vali
miste korraldamisest.

Loomulikult ei ole Edustus ainult 
üliõpilasorganisatsioonide asi. See 
on meie kõigi asi, kasvõi sellepä
rast, et «üliõpilaskonna Edustuse 
otsused on* kohustuslikud kõigile 
üliõpilasteles (TÜ põhikirja § 64).

Tõestame, et dr, Goebbelsi väide 
massidest, kes on laisad, arad ja 
rumalad, Tartu üliõpilaste puhul ei 
kehti!

ENO TÕNISSON,
TÜ nõukogu liige, 

matem. IV k.

Jahmatusest...
(Algus I. lk.)

jus peitub lihtsalt materjalis, mil
lest klišeesid tehakse. See on muu
tunud väga viletsaks, nii et endisel 
menetlusel me joon- ja võrkklišee- 
sid lehe jaoks enam ei saa. Uurisi
me klišeede tegemise võimalusi ise
gi Tallinna trükikodades, aga eda- 
si-tagasisõitmine rööviks meilt ter- 

/ ve tööpäeva.
Tegelikult tuli see «aps» meile ka

suks. Oli ju eelmise lehe trükikva
liteet täiesti tasemel. Trükikojal oli 
nagunii kavas tinaladu kaotama ha
kata ning kõrgkoolilehed ofsettrü- 
kile üle viia. Seda oli loota alles 
uue aasta alguseks. Praegu pendel- 
dame kahe maja vahet edasi. Siia, 
peahoone vastu olevasse majja vii
me joonistused ja fotod (nüüd al- 
Jes kolmapäeva hommikuti!), esmas
päeva, teisipäeva ja kolmapäeva 

-^õhtupoolikul jookseme Kastanisse 
käsikirju viima. Neljapäeva hommi
kupoolikul käib Kastanis lehe kül
jendamine ja loeme korrektuuri. 
Ohtul oleme taas Ülikooli tänavas 
oma silmaga üle kaemas, et kilele 
tehtud joonistused ja pildid lehe
külgedele õigesse paika saaksid. Se
da, kuidas siin leht õieti valmis 
saab, ei oskagi veel' kirjeldada, nii
võrd uus on see lõpptsükkel meie 
jaoks. Igatahes kui Margus (toime
tuse korrespondent — tegelikult ei

olegi see ametinimetus kõige sobi
vam, aga sellest hiljem) õhtul kell 11 
trükikojast lahkus, oli tal esimene 
tumepruun ofsettrükist tulnud «Uni
versitas Tartuensis» koju kaasa viia. 
Lehe trükkimiseks kulub nüüd vaid 
tund. See tähendab, et enam ei pea 
reede lõunal garaažist auto tellima 
ja Kastanisse ajalehepakkide järele 
sõitma. Nüüd jääb reede hommikul 
maja pealt mõned tudengid ajale- 
liepoisteks meelitada ning pakid 
üle tee peahoone lehelauale panna.

Kas nii jääbki? Kui kauaks jääb? 
Ei julge midagi öelda. Iga päev 
võivad ilmneda ootamatud seigad 
või õieti kaosed nagu meie igapäe- 
vaeluski.

Ka endine nädalagraafik on meel
divalt segamini paiskunud. Meeldi
valt seepärast, et nüüd saaine pilte 
vastu võtta kolmapäeva hommiku
ni ja leht on müügil juba reede 
hommikul.

Siinkohal jätame lugeja «trüki- 
saladustesse» pühendamise pooleli. 
Järgmine kord tahame tutvustada 
«UT» sisulisi pürgimusi (üliõpilas
te eriväljaanded, infosüsteemi täius
tamine) jm., aga ka toimetuse hä
davajalikku struktuuri ja muid 
probleeme, mis toimetuse ette ker
kinud.

Toimetus

EESTI 
AKADEEM ILINE 

ORIENTAALSELTS

teatab, et

I. oktoobrist 5. oktoobrini peab 
jaapani keelest ja kultuurist loen-

Juld Stockholmi Ülikooli professor 
hlgeru Nobuoka.
Teemad: sissejuhatav loeng Jaa

pani kohta, sissejuhatus jaapani 
keelde, praktilised algteadmised 
jaapani kõriektfelcat, uued (1946—

info info
Fakultatiivkursused

LADINA KEEL

Algab fakultatiivkursus «Ladina keel ja bioloogia-füsioloogia-termj- 
noloogla alused». Huvilistel tulla teisipäeval, 2. oktoobril ph. 212
klassikalise ja romaani filoloogia kateedrisse.

ANNE LILL

Alustab tööd ladina keele fakultatiivkursus edasijõudnutele (neile 
ajaloo- ja filoloogiateaduskonna üliõpilastele, kes on läbi teinud alg
kursuse). Koguneme neljapäeval, 4. oktoobrii kell 16 klassikalise ja 
romaani filoloogia kateedris ph. 212.

EPP ГАММ

Klassikalise ja romaani filoloogia kateeder korraldab sel semestril 
ladina keele fakultatiivkursuse edasijõudnutele. Loetakse Ovidiuse «Me
tamorfoose» («Ntobe» jt.). Asjahuvilistel, kes on esimesel kursusel 
õppinud ladina keelt, pöörduda klassikalise filoloogia kateedrisse 
(ph. 212).

EESTI AJALUGU

Eesti ajaloo kateedri eestvõttel loevad ajalookateedrite õppejõud 
käesoleval õppeaastal Eesti ajaloo fakultatiivkursust (48 tundi), mida 
võivad kuulata ja soovi korral ka eksami sooritada kõigi teaduskon
dade üliõpilased.

Loengud toimuvad kolmapäeviti kL 18 peahoone 133. auditooriumis 
(sissekäik peahoone ftuest).

Sügissemestril (3. okt.— 19. dets.) käsitletakse m u i n a s a e g a  
(õp. A. Mäesalu), m u i s t s e t  v a b a d u s v õ i t l u s t  (prof. Si Yaht- 
re), k e s k a e g a  j a  R o o t s i  a e g a  (asp. T. Lukas). XVIII s a 
j a n d i  ja XIX s a j a n d i  e s i m e s e  p o o l e  a j a l u g u  (dots. 
M. Laur); kevadsemestril (6. veebr.—24. apr.) u u e m a t  a e g a  ä r 
k a m i s a j a s t  k u n i  t ä n a p ä e v a n i  (prof. J. Ant, dots. K. Jaan- 
son, dots. A. Liim),

Sissejuhatava loengu (ülevaade kirjandusest) peab 3. okt. prot.
S. Vahtre. Eesti ajaloo kateeder

One-2-One America
; . 14 Juty W90
President i 
Union of Students 
Tariu State Universiti)
UI. Ülikooli 18
202400 Tartu, Estonskaja SSR 
USSR
Dear President of the Union 
of Students:

Thousands о j American cotlege 
and university students are eager 
to correspond wilh English-speak- 
ing university students in your 
country.

To link up students in both 
countries, üne-2-One America has 
esiablished a Computer databank 
containing the names oj interested 
American university students 
between the ages oj 18 and 23.
We are now seeking students at 
your university to match up to 
these American students for friend- 
ly International correspondence.

/ts the President of One-2-One 
America, t would greatly appreciate

your publishing or posting a notice 
at your university about this op- 
porlunily,

Any English-speaking university 
students between the ages of t8 
and 2,3 who would tike to corres
pond with American students 
should send the following infornia- 
tlon. printed clearly on a piece of 
paper: I) паше, 2) address, 3)age, 
4) sex, 5) major field of study, and 
6) a hobby, to: One-2-One America, 
4t02 East 7th Street, Suite 661, 
Long Beach, California 90814, 
U.S.A. (Please no long letters. We 
only need those six itenis o) In
formation.)

Thank you very much for your 
attention to this.

Cordially,
CAROL LIGHTWOOD
Presuleni 

One-2-One America 
4102 East Seventh Street, Suite 661 
Long Beach, California 90804 U.S.A.

1970) ja veelgi uuemad (1970—  

1990) jaapani religioonid, arvustus 
ja essee romaani ja filmi «Must 
vihm» kohta (autor Ibuse Masuji, 
rež. Shohei Imai), Jaapani moderni
seerimine seoses Meiji restauratsioo
niga 1868, Jaapani taasmodernisee- 
rimine: Ameerika sõjaline okupat
sioon 1945 ja Jaapan.

Loengud toimuvad inglise keeles. 
Vajaduse korra! tõlge. Algus iga 
päev kl, 18 Tähe 160. Osavõtt vaba. 
Kõik huvilised on teretulnud.

VÕILEIB  KAASA

ja tule looduskaitseringi avamatka- 
le pühapäeval, 30. septembril kl. 9 
Petseri rongiga Taevaskoja peatu
seni. Tagasi jõuame õhtuks.

Erinevalt maailmakogemusest 
puudub sooline, klassikaline ja tea- 
duskondlik diskrimineerimine (ja 
seda ka reaalselt) ja jätkub veel . . .

. . .  kolmapäeval, 3. oktoobril kl. 19 
EPA klubis, sest seal on diskus
sioon teemal

«Tuumaseente ja -jaamade võima
likust levikust Eestis».

Kohal regiooni parimad mükoloo- 
gid. On lubanud tulla ka M. Kuur, 
lisaks veel avamatka yideomontaaž 
ja Havai slaidid.

KAS KEEGI LEjD IS?

Eelmisel reodel kaotati «Kodu
köögis» või Rüütli l. leivapoes 
rahakott üliknolit »Ötaja tagasihoid
liku palgaga. Kt kotis oli ka nime- 
kaart, siis ootab kaotaja ikka veel 
helistamist. Tal ei ole peedipõldu,

ta pole kooperatiivi liige, tal ei ole 
valuutat, nii et see summa on te
male siiski väga suur. Kaotaja pa
lub helistada tel. 35 180.

TrUkiseid
Professor Kaljo Villako. Arst 

aastatuhande vahetusel. Avalik 
loeng Tartu Ülikooli arstiteadus
konna päeval. TÜ aula, 12. oktoo
ber 1990. Tartu 1990, 500 eks., 12 

lk., rbl. 0.15.

Sektsioonikursus. Metoodiline ju
hend arstiteaduskonna ravi-, sto
matoloogia- ja pediaatriaosakonna 
üliõpilastele. Kuues, parandatud ja 
täiendatud trükk. Tartu 1990, 500 

eks., 76 lk., rbl. 0.85.

Toiduainete keemiline koostis ja 
kalorsuse tabelid. H. Kaarma, L. Sa- 
luste. Tartu 1990, 250 eks., 56 lk., 
rbl. 0.60.

Koolimatemaatika XVII. Metoo
dilisi materjale matemaatikaüli- 
õpilastele ja -õpetajatele. Tartu 
1990, 250 eks., 56 tk„ rbl. 1.

VENIA LEGENDI

Arstiteaduskonna teaduskonni 
sisehaiguste kateedri dots. kt. Rita3 
Salupere venia legendi loeng tee
mal «Sapikivitõbi» toimub reedel.

5. oktoobril kell 12.15 Puusepa b 
aud.

KORP! «INDLA»

kutsub oma järgmisele külalisõh

tule kolmapäeval, 3. oktoobril kk 19-
Meie aadress: Struve 2 (sissekäik 

hoovi poolt).

EESTI 
ÜLIÕPILASTE 

SELTS

korraldab 3. ja 10. oktoobril selH 
aastal

KÜLALISÕHTUD, 
et Seltsiga liituda soovijad liõlP' 
sasti asjaoludega tutvuda võiksid; 

Huvitatutel palume endast lahkest* 

teada anda, kõlistades telefoni!
3 11 41.

ÜLIÕPILASSELTS 
RSR

ootab tudengeid, kes välispo liitika1 

vaid läbi vambolapõdrasilmade tun* 
da ei taha, teisipäeval, 2. oktoobrit 
kl. 18.15 raamatukogu aud. ?0б‘ 
RIHO KOSENKRANIUS räägib 
kaubalaevade varjatud militarist' 
ritusest tänapäeval.

PUHKPILLIM ÄNGIJAD!

Ülikooli orkestri uus dirig*-'1’1 
ootab endisi, praegusi ja tuleva^ 
PILLIMEHI TÜ klubisse nelja* 
päeval, 4. oktoobril kl. 19.

LAULU HUVILINE 
NEIU!

Lase oma häälel kõlada Tarfj 
Ülikooli Akadeemilises Naiskoori*; 

Sul avaneb suurepärane voimal11* 
arendada oma häält võimekate laU, 
lupedagoogide käe all, ees seisav^ 
sisutihedad proovid, em ots iona^ ' 

sed kontserdid ja reisid laia ntaa' 
ilma! Tule kindlasti! Sind  ood8' 
iakse! iA

Vastuvõtukatsed on 9., I I .  ja ‘J  
oktoobril ph. auditooriumis 1 
kell 18.

RAHVAKUNSTI- 

ANSAMBEL ANNAB 

TEADA:

kõik tudengid, kes on huvitab; 
rahvatantsust, -laulust ja piUin,a,.| 
gust, on oodatud igal esm aspäev  

ja neljapäeval kl. 18 TÜ kiu» 
(Tähe tn. 4).

UJUMISH UVILISED!

Vaimses ja kehalises vormis I'11 
simiseks ootame üliõpilasi ja õpP1 
jõude ujuma 2 korda nädalas ** 
sipäeviti ja neljapäeviti kl. 20-*',' 
Registreerimine ja u ju lapääsn ie 

väljaandmine veespordi katee“r.('j 
Jakobi 5 ruumis 206 tööpät’v',' 
kl. 9.30— 12.00 (kuni 5. o k to o b r id  

Veespordi kateeder

TÜ KLUBIS

Sügiskuu viimased d i s k о õ I' 
tu d  TÜ klubis 28., 29. ja 30. sep 
lembril kl. 21.

NB! Üliõpilaspilet kaasa!

Teisipäeval, 2. oktoobril kl.
TÜ klubis

V I D E O S A L O N G  
JÄLGIGE REKLAAMI!

Toimetaja VARJE SOOTA*^

9/7
Ü L I K O O L I  A J A L E H T
Lehe talituse aadress 202400 Tartu, Ülikooli t. 18. TÜ, ruumid 240, 241, tel. 3 51 80. Tartu
Tclüm. nr. 3074. Tiraaž 3000,

Trükikoja trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. IIL *UT» ilmub reed^

«Universitas Tartuensis» — газета Тартуского Университета, 202400 Эстонская Республика. Тарту, ТУ. Юликооли 18—241. Гел. 3 5180.
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ANÕ«ES JOALA fotod

Eesti Muinsuskaitse Seltsi voli
kogu oma DEKLARATSIOONIS * 
kutsub rahvast üles vabastama meie 
maa ajaloosaastast. Selleks on va
jalik koondada kõik kommunistli
kud ausambad Tallinna Maaria- 
mäe parki loodavasse rahvusvahe
list huvi pakkuvasse hoiatusmuu- 
seumi. Et nad ei saaks enam mõni- 
tada meie ajalugu ja tundeid! Ka 
halb ja ebameeldiv ei tohi unustuse 
hõlma vajuda. Omavoliline tegevus 
on seejuures lubamatu — et ei te
kiks ainelist, kultuurilist ega ka 
poiiiti!ist kahju. Hoiatusmuuseumi 
luues käitume kui rahvas, kes on 
üle oma saatusest.

Kena on, et uus isamaaline kam
paania käima pannakse — need 
meil ju veres, ikkagi 50, aastat 
treenitud. Ainult et — deklarat
siooni pealkirjas 011 MÄLESTUS
MÄRGID. Kui ainult mälestussam
bad Tallinna tuleb viia, mida siis 
ülejäänud krempliga teha? Ja kes 
kinni maksab? Kas turumajandusete 
ülemineku perioodil ikka ühiskond
likust entusiasmist piisab?

Deklaratsiooni on hea lugeda 
länu ta arhailisele, 50-ndail aastail 
meil (aialt käibel oluud stiilile. Võ
tab muinsuskaitsejasel kohe südame 
soojaks.

TULLIÖ ILOMETS,
AMS Vilistlasklubi esimees

* Päevaleht, 22. sept. 1990. a. 
Eesti Muinsuskaitse Seltsi voli
kogu deklaratsioon kommunistlikest 
mälestusmärkidest.
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Universi tas  
T a r t o e n s i s

' 1

Esimene 
annetus 
ТО fondi

PKIVIO TOMMILA: «Mul on suur 
rõõm tuua tervitusi 
Helsingi Ülikoolist»

Teine
interling

vistika
Sel ajal kui toimetus eelmisel 

neljapäeval trükikojas oina lehega 
jändas, juhtus rektori kabinetis 
suuri asju. Tagantjärele uurimisega 
<jii kindlaks tehtud, el aasta algu
ses loodud TARTU ÜLIKOOLI 
FOND sai esimese annetuse. Anne
tajaks oli EELK Tartu Maarja ko
gudus. Juhatuse niinel andis õpe
taja OTTO TALLINN rektorite öle 
5000-rublase annetuse.

Mõtte" 
talgud 

Soomes
Eestlased on ise ennast ikka ar

vanud põhjamaalaste hulka. Viima
sel ajal on hakanud seda tunnis
ema ka ülemere naabrid. 27.—30. 
septembrini toimus Helsinkis Põh-
i a m a a de ü 1 iõp il asor ga n isa ts ioon ide 
seminar, kuhu esmakordselt oli ku' 
sutud ka Eesti delegatsioon. 'Acilt 
°li esindatud enamik korporatsioo
ne ja seltse. Kokku oli seminaril 
lüO üliõpilasi neljast riigist, neist 
kõige rohkem rootslasi.

Helsingi Ülikooli ektor alustas esmaspäeval raamatukogus oma tervituskõnel eesti keeles. Eestikeelse 
ettekande pidus Nü  350. aastapiieua üritusel ka pro/. Seppo Suhonen. I.isaks eelmises lehes mainitutele 
esinesid ülikoolist veel Epp Luuk ja Hain Tankler.

Teadusraamatukogu jonäide materjalides/ koostatud näituse Helsingi jo Tari и ülikooli sidemed aastail 
1900— 19-10» tarvis nii valminud kahe kõrgkooli ühistööna akadeemiliselt tagasihoidlik, aga meelitavalt kau
nis katalooge

konverents
TÜ aulas algas e i l e  keelcre- 

iormide interlingvistilisi aspekte 
ja keeleloomise probleeme käsitlev 
teaduskonverents. See on pühenda
tud akadeemik P a u l  Л r i s t e 
11905 —1990) ‘mälestusele. Tänu te
ma ja professor A l e k s a n d r  
D u l i t š e n к о agarale tegevuse
le on Tartu muutunud tähelepanu
väärseks interlingvistikakeskuseks, 
mida hinnatakse ka väljaspool Nõu
kogude impeeriumi piire.

Konverentsile lubasid tulla esine
ma 8 teadusdoktorit, 12 kandidaati 
ja muid õpetatud inimesi Donetski, 
Kaasani, Kiie\i, Moskva, Tveri, 
Valgevene, Vilniuse ja Tartu üli
koolist ning NSVL TA, Valgevene 
TA jt. asutustest. Osalejaid on Ve
likije Lukist ja Simferoopolist, 
Kaunasest ja Ternopolist, Tallinnast 
ja Rostovist Doni ääres. Oodati 
külalisi ka Lääne-Euroopast.

Kolme päeva jooksul on kavas 
kuulata mitukümmend ettekannet, 
sh. kunstlikest ja loomulikest maa
ilmakeeltest, keelemaailmade kon
vergentsist, lõigetest keeleloomis- 
vahendina, preisi keele elustamisest 
riigikeeleni, esperanto omapärast, 
plaankeelte fraseoloogiast jne. jne.

Laupäeva õhtupoolikul istutakse 
ümarlaua taha, et arutada rahvus- 
ja plaankeelte arendamise teoreeti
lisi küsimusi. Võetakse vastu ka 
interlingvistikaalane memorandum.

Seminari kaks esimest päeva, mil 
tehti peale kõige muu ka losist 
lööd, oli jaotatud kahte ossa. Mõ- 
'emal hommikupoolikul oldi koos 
suures saalis ja kuulati ettekandeid. 
Esimese hommikupooliku teemaks
oli «Eesli üliõpilasorganisatsioonid 
tJnne ja nüüd». Meie organisatsioo
nele ajalugu tutvustas MART 
l-OOG «Ugalast» ja tänapäevast 
rääkis TIIT RIISALO EÜS-st. Tei- 
se hommiku arutelu teemal «Põhja
maade üliõpilased ja Euroopa» puu
dutas meid üsna vähe.

Õhtupoolikutel jätkus arutelu 
10— 15-liikniclistcs gruppides. Igal 
8nipil oli oma teema ja kui päeva 
lõpul kohtuti jälle suures saalis, . 
s'is võttis iga grupi juht grupis 
t(>imunud arutelu lühidalt kokku.

Peale diskussioonide ja ettekan
nete peeli veel ka loenguid mitme
tel teemadel. Üks huvitavamaid oli 
j°eng juhtide kasvatamisest.

Huvi Eesti ja meie üliõpilasorga
nisatsioonide vastu õli suur. Suur 
l)li ka vahe Eesti ja Soome ning 
lootsi organisatsioonide põhimõt
telises ülesehituses. Soomlaste ja 
rootslaste organisatsioonidel on 
kõigil nimed pandud maakondade 
lärgi, sest ühe organisatsiooni liik- 
‘Hed on pärit samast maakonnast. 
Soome ja Rootsi organisatsiooni
del puuduvad liikmemaksud ning 
saamaks oma ürituste tarvis raha 
tegelevad nad palju majanduse ja 
;>riga.

. Nende mõttetalgute tähtsus meie 
laoks seisneski erinevate organi- 
■‘eerumissüsteemide kohta info va
hetamises. Sõlmiti ka palju isiklik- ! 
*e kontakte, millest tulevikus või- ! 
vad välja kasvada uued sõpruslo- ' 
langud organisatsioonide vahel.

AL1AN SOMBRI 
«Fraiernitas Estica»

ENN ERNITS

Isamaaline 
kampaania
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Raamatukogus 
maksab vene 

rubla
Elektroonilist vargapüüdjat raamatukogus veel ei ole, kuigi 

oleks vist tarvis, sest viimase kaheksa aasta jooksul (praeguse 
hoone töötamise ajal) on kaduma läinud 15 000 raamatut. Mõt
lema paneb see küll. 15 000-st varastatud raamatust on 12 000 
pärit õppekirjanduse lugemissaalist ja 3000 uudiskirjanduse näi
tusesaalidest. . . .

«Sestap on nüüd lugemissaalides ka veidi teistsugune riiulite 
paigutus,» selgitas olukorda direktor MALLE E R M E L . Tööta
jad saavad raamatutel paremini silma peal hoida. Neil on juba 
võimalus raamatu eest vastutada. Lugeja saab avariiutittki ra a 

matu lugejapileti vastu. Nagu ise näete, on raamatute valikki 
seetõttu avariiulitel rikkalikum.»

Mitmed teenused muudeti rektori 29. augusti käskkirjaga la-

«Oigel ajal tagasi toomata raamatu eest kehtestame viivise. 
Küllalt palju on niisuguseid lugejaid, kes komplekteerivad oma 
raamatukogu meie raamatutest või on raamat ununenud tagasi 
toomata juba pikemat aega. Keegi teine võib ju ka just seda 
raamatut vajada. Kui seda aga põhjendatakse nii, et keegi teine 
peale minu seda niikuinii ei loe, siis ci ole ka mõtet raamatul 
ainult ühele inimesele osta. Odavam on tellida teistest raamatu
kogudest!

Nii et paluks kõigil oma kodused raamatukogud üle vaadata 
ja laenatud raamatud tagasi tuua või pikendada. Pikendamisel 
tahaksime ka raamatut ennast näha. Iga viivitatud päeva eest 
tuleb maksta 10 kopikat. Viivisena laekunud raha, aga samuti 
kaotatud raamatute eest tasutud summad lisame uute raamatute 
ostusummadele.»

15. novembriks tuleb teaduskirjanduse abonementi tagastada 
kõik raamatud, mille laenutähtaeg on möödunud 1. septembril. 
Viivis hakkab kehtima 15. novembrist, teaduskirjanduse laenu
tähtaeg on tudengitele ja väljastpoolt ülikooli lugejatele 1 kuu, 
ülikooli teaduritele ja õppejõududele 2 kuud. Tähtaega võib pi
kendada. Raamatu kaotamisest tuleks kohe teatada, sest pärast 
tagasitoomise tähtaja lõppemist peab maksma hakkama nii iga 
päeva eest kui ka tasuda raamatu hind.

õppekirjandust laenutatakse õppeaastaks, tagasitoomise täht
aeg on l. august. Sellest kuupäevast hakatakse edaspidi samuti 
iga trükise eest võtma viivist 10 kopikat.

Mitmed tecnusehinnad on tabelis kirjas. Ruumide üürimise 
asjus saab kokku leppida kultuuritöö osakonna juhataja ILONA 
SMUŠKINAGA ruumis 272, tel. 3 42 91. Ekskursioonihinnaks on 
10 rubla, ülikooli külalistele on see tasuta. Ruumide üürimine 
õppetööks on samuti tasuta.

Niipalju seekord raamatukogust. Kuid teadusraamatukogus oti 
probleeme palju ning maja juhtkond käis koos teiste kolleegi
dega Käärikul neiä läHtt rääklttfäs. Peatselt 'lähemalt1 neist njeie  ̂
leheski.

VARJE SOOTAК
». 1 -i . . 4 I \гч(\м

REKTORI KÄSKKIRI

Muudan tasuliseks allpool loetletud raamatukogu teenused 
järgmiste hindadega ning kehtestan viivise õigel ajal tagasta
mata trükiste eest:

1. Elektrograafiliste koopiate val
mistamine (raamatukogu ja 
RVL-i teel saadud materjali-, 
dest)
— TÜ allasutustele ja rektoraa

dile 1 lk. -.05
teistele asutustele ja organi
satsioonidele ning üksikisi
kutele 1 lk. —.10

— teistele asutustele ja organi
satsioonidele ning üksikisi
kutele koos otsinguga 1 lk. —.15

- RVL-i poolt väljastamiseks, 
kiirtöö eest hinnalisa 50% 1 lk. —.15

2. Fotokoopiate valmistamine
foto I8 X 13 cm ! eks. 1.—

— foto 13x9 cm 1 eks. —.50

3. Ekskursioonid raamatukogus 10.—

4. üür raamatukogu ruumide ka
sutamise eest m2 tund ‘—.07
— konverentsisaal tund 25,—
— ruum 202 tund 10.—
— ruum 206 tund 10.—
— aud. 321 Lund 5.—
— aud. 325 tund 5.—
Ü l i k o o l i  õ p p e t ö ö  h u 

5.

v i d e s  ü ü r i t a k s e  r u u 
me t a s u t a

Kirjaliku päringu alusel biblio- 
graafianiniestiku koostamine nimetus — .50

6. Bibliograafianimestiku toimeta
mine (asutustele ja organisat
sioonidele väljastpoolt ülikooli) aut. pg 50,—

7. HeliHndistamine
— mono fooniline 1 min. —.05
— stereofooniline 1 min. — .07

S. Raamatukogu ruumides, kino- 
ja televõtete tegemine l päev 25,—

9. Kirjanduse laenutamine kino- 
ja telestuudiotele 1 eks./l päev 10 —

10. Telefaksi kasutamine Euroopas
se, mujale 1 lk. 15.-

H. Kirjanduse laenutamine kirjas
tusele uue trüki väljaandmiseks 
toimub vastavalt raamatukogu 
ja kirjastuse vahel sõlmitud le
pingule 1 tk. 25,-

12. Viivis õigel ajal tagastamata 
trükiste eest | eks./l päev —,to

Rektor professor J. К ARNE

28. S E P T E M B R I L  

Ф  VALIMISED.

K a t e e d r i j u h a t a j a k s  
valiti prof. HUNO RÄTSEP (eesti 
keele kat.), dots. KARL LEPA 
(saksa fil. kat.), liloloogiakand. 
ANNE LILL (klassikalise ja ro
maani fil. kai.) ja prof. RAUL 
TALVIK (üldkirurgia, anestesio
loogia ja reanimatoloogia kat.).

H* P r o f e s s o r i k o h a l e  va
liti meditsiinidoktorid dotsendid 
ALEKSANDER ZARKOVSKI ja 
HELJE KAARMA, meditsiinikandi
daat dotsent VIRVE KASK, ma- 
jandusdoktor dotsent VIKTOR 
EAINSTE1N, filoloogiadoktor dot
sent LARISSA VOLPERT, peda
googikadoktor dotsent GUNNAR 
KARU, filoloogiadoktor prof. HAL
DUR OIM ning õigusteaduse dok
tor EDUARD RASKA (sotsioloo- 
giakateedri professori veerand ko
hale).

Molekulaar- ja Rakubioloogia 
Instituudi direktori kohale valiti 
bioloogiakandidaat dots. AIN 
HEINARU.

NSVL TA akadeemikukandidaa- 
diks filoloogia alal esitati prof. 
JURI LOTMAN.

sfe $ Ф

^  TÜ nõukogu hakkas ära kuu
lama teaduskondade ettevalmistusi 
uueks õpetamissüsteemiks. Esimese
na tutvustasid muudatusi filoloo
giateaduskonna dekaan dots. JÜRI 
VALGE ja füüsika-keemiateadus- 
konna dekaan dots. HENN VOO
LAID. Filoloogiateaduskonnas ke
vadel valitud uus dekaan astus 
ametisse sügisel. Teaduskond on 
suur, mitme osakonnaga ning üm
berkorraldustega on alles alusta
tud. Dekaan kõneles muudatustest 
eesti filoloogia ning praktilise eesti 
keele (vene koolide eesti keele õpe
tajad) erialale. Viimast kateedrit 
juhatab Jüri Valge ise. Üsna pea 
hakatakse teaduskonna nõukogus 
arutama ka võõrkeelte kateedrite 
probleeme. (H. Voolaiu sõnavõtt 
ilmub järgulises lehes.)

Rektor prof. Jüri Kärner ütles 
selle teema lõpetuseks, et nüüd on 
kõik õppeplaanid rektoraadis ole
mas, kuid mõnegi teaduskonna üm
berkorraldused ojeval- formaalsed.

ф  Kutsehariduse reformi projekt 
oli kõne a lljU baee lm ises nõuko
gus. Õppeprorektor prof. HEINO
SIIGUR peatus teemal uuesti.

Seoses palkade korrastamise taot
lusega tegi valitsus haridusminis
teeriumile ülesandeks välja töötada 
kõrghariduse sisulise reformimise 
kava. Ministeerium moodustas ko

misjoni kõrgkoolide ja tehnikumide 
esindajaist. TÜ-st kuulusid sinna 
H. Voolaid, M. Salundi (ei võtnud 
haiguse tõitu osa), H. Siigur ja 
hiljem ka V. Haamer. Komisjon 
moodustati vahetult enne puhkuste 
algust, selle töö toimus puhkuste 
ajal ja pidi olema septembri algu
seks lõpetatud. Eelmise nõukogu 
artiklis («UT* nr. 23) oli juba kir
jutatud, et kõik kõrgkoolid muutu
vad ülikoolideks ning keskharidusel 
baseeruvad keskeriõppeasUtused 
kõrgkoolideks, nende õpilasi nime
tatakse üliõpilasteks jne.

Projekti kohaselt on ülikool kõr
gem teaduslik õppeasutus, mis tea
dustöö (kunstiloomingu) kaudu 
valmistab ette diplomeeritud harit
lasi ja teaduskaadrit ning annah 
kõiki teaduskraade ja kutseid.

Ülikooli juhivad rektor ja haldus
prorektor. Siit võiks jätkata mõne
de eriti palju küsimärke tekitavate 
lausetega, mida hiljem luges ette 
prof. Lembit Allikmets. Õppeprorek
tori arvates käib kogu reformi ka
vandamine olukorras, kus ei ole 
veel paika pandud üldhariduse 
kontseptsioon, samuti puudub kind
lus majanduse edasises struktuuris.

Ülikoolipoolne seisukoht on mi
nisteeriumile ära saadetud, saade
takse ka väljavõte nõukogu koos
oleku protokollist. «Heaks kiita 
seda projekti ei saa, kõrgharidusele 
tuleb läheneda terviklikult,» ütles 
Valter Haamer.

#  JOOKSVAD KÜSIMUSED.
¥■ Korgkooliuurimise labori sul

gemise ettepaneku esitas teadus
osakonna nõukogu otsuse põhjal 
sotsioloogiaosakonna juhataja prof. 
Paul Kenkmann. Kõrgkooliuurin- 
guid on finantseeritud lepinguliste 
tööde summadest, mille laekumine 
ei ole enam endine. Ka kõrghari1 
duse uuendamine nõuab senise 
korgkooliuurimise töö teistsugust 
korraldamist. Nõukogu oli labori 
likvideerimisega päri.

•V Teadussekretär Veera Aî  . 
tas kirjanikkonna ettc(»a|lt' (| 
esitada TÜ audoktoriks R®0**1̂  
kirjanik Bernard Kangro. 
valimise statuudi järgi võib va1' 
korraldada igal aastal, pronwК 
ei pea toimuma kohe. AudoKt . 

kandidaatide esitamisega 
se tegelema oktoobris ja 
arvatavasti novembri 
Statuudis on see seostatud ö'1 
aastapäevaga, kuid a a s la p ä e ' ,a 

histamise aeg on veel lahti»c’ j, 
^  Rektor teatas mitme 

misjoni loomisest, nagu rUu t 
ümberjagamise komisjon, Par 
ülikoolide kuraatorite määrang 
Toimetus püüab sellistest $ j 
käskkirjadest aeg-ajalt inf°r 
siooni anda. ц|

Nii on näiteks 28. sept^j 
rektor alla kirjutanud kask^A; 
milles määras v ä lis k o o s tö ö H ’ 

te kuraatorid järgmiselt:
Keele Ülikool — dots. W 

Kisseljova,
Tampere Ülikool — nied. dr 

vo Uibo,
Sõdra Välterbygdeni Ra,|U 

kool — dots. Peeter Vihalem*1*' < 
Georgia Ülikool — noort'11 

Jaak Palumets, J
H a n s a m а a d e К õ r g h a r i d f1 

siatsioon — prof. Ants KaHj,.̂  
Idamaade Keelte ja T-4.. \'i 

sioonide Instituut dots. Ti"1 
maa, ,

California Lutheri ÜIik°ü 
dots. Heino Liiv. „„jl

#  Kinnitati ka nõukogu 
kuni veebruarini. Sügissctfj 
kuulatakse nõukogus maten*0 i  
ja majandusteaduskonna °&  . 
uuendused, välissuhete o&ä 
juhataja Riina Laidvee anri3% 
vaate välissuhetest ja nende K j  
damise alustest, detsembri8 J  
arutusele õppe- ja teadusk«r ‘ f 
teaduskonnas (1111. teaduskoi11' 
hikiri).

VARJE SOOT*

Uut filoloogiateaduskonnas
Dekaani dots. 
JÜ R I VALGE 

sõnavõtt TÜ nõukogus

St,„
kateedril manööverdada: osa loen- valikut muidugi suunata),
guid on võimalik asendada üliõpi- süsteem võimaldab täielikul*1 ,
lase iseseisva tööga, pidada loen- kasutada nii ühe kui ka [i>
guid tsüklite kaupa jne. hedase teaduskonna (näitey

Samuti loob see konkreetse näda- loogide ja ajaloolaste) õp1
Rääkides õppeplaanide uuenda- lakoormuse vastu huvi kaotanud potentsiaali,

misest filoloogiateaduskonnas, tu- õppejõududele stiimuli õppevahen- • :i: * * ^ •
. ^Justada eesti filoloogia ning dite koostamiseks. Kateedri üles- Töö uute õppeplaanide ^  1 j

praktilise eesti keele (vene koolide anne on tagada see, et üliõpilastel misel on alanud. LoomuНк^.Л1
eesti keele õpetajad) erialadest, oleks võimalik vastava ainega ette- selle käigus teha m õn in g 8’

Esimese plaani koostamisel on nähtud mahus tegelda (ülikooli lö- rektiive — sedavõrd, kuiyof ^
abiks aastatepikkused suhtelise va- pelamine eeldab umbes 160 õppe- vavad meie kogemused nipi?,
baduse kogemused (eesti filoloogia nädala pikkust tööd). Sellise õppe- datakse suured üleülikoolili5̂  и

plaan pole kunagi olnud Mosk- plaani juurde kuuluvad täpsed leentid (n ä it. seos sessiooni0,
tehtud ja  seejärel nieie vaja- ainekirjeldused, mis võimaldavad ja  stipendiumide m ääram ise

dustele kohandatud — see vaid üliõpilasel eksamiks valmistuda ka Tegeleme edasi ka nn. k«rlt. 
kinnitati seal; nii Õnnestus säilita- loengutel käimata (juhul kui vaja- probleemiga: sel puhul , 
da suur osa Eesti Vabariigi ajal ]jk kirjandus on olemas). Neid peaaine distsipliinidest v

asendada teistega. , 0\
Õpetamine on seotud koi%

1 m

välja kujunenud ja end praktikas kirjeldusi parajasti koostatakse.
õigustanud õpetamisstruktuurisl). * * ирешннш им a^uiuu n“- ^ ■
Teist plaani aga hakati tegema ju- y us printsiip on valikuvõimalus- kontroll eksamitega. Liigj1 
ba vabamates oludes, kui üleliidu- te suurendamine: osa aineid, milles jalike eksamite poole (®*- rjff 
list kinnitust ka enam vaja polnud, arvestusi ja eksameid sooritada, aasta tagasi «I T»-s juba 

* * * valib üliõpilane ise (kateeder võib nud).
Nimetatud õppeplaanide vormi- 

muutusi kirjeldavad järgmised näi
ted: on loobutud senisest standard
sest blanketist (sinna ei mahtunud 
plaan lihtsalt ära); selle asemel 
koosneb see kahest suhteliselt vabas 
vormis esitatud osast: õppeainete 
loendist ning nende õpetamise aja
kavast. Teine muutus on see, et 
ainenimetused on esitatud iahtiuiõ- 
testatult, täpsemalt ja oma sisule 
paremini vastavalt: näiteks on en
dised välis- ja vene kirjandus hõl
matud ainega «maailmakirjandus:», 
milles käsitletakse, olulisemaid lää
ne ja ida kirjandusnähtuse

Olulisemaid sisulisi muutusi on 
see, et seniselt jäigalt nädalatundi
de süsteemilt on siirdutud paindli
kule õppenädalate süsteemile. Õp
penädal on üliõpilase töömahu 
mõõt, selle ulatus on 40 tundi, 
sealhulgas 20—30 tundi loenguid.
Niisugune lähenemine võimaldab
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Julgeoleku 
loomine

KULTUURIKATEEDER
Kultuurikateeder on praegu Tar

tu Ülikoolis noorim, loodud alles 
1. septembril sel aastal. Kuigi mõt
ted ülikooli kujundamiseks tõeli
seks teaduse, kultuuri ja hariduse 
keskuseks on liikunud akadeemi
listes peades juba mõnda aega, jõu
ti kateedri tegeliku avamiseni al
les nüüd. Kateedri tegevus püüab 
hõlmata kultuuri tema olulisemates 
valdkondades. Esialgu alustame 
muusika, kunsti, teatri, kino ja ko
dukultuuriga. Kaugemaks eesmär
giks on tegevust veelgi laiendada.

Kateedri juures hakkab tööle 
4 kabinetti: kodukultuuri, kunsti-, 
muusika- ning kultuuriteooria ja 
-ajaloo kabinet. Neist kaks esimesi 
on ülikoolirahva vanad tuttavad — 
kuulusid varem pedagoogika ka
teedri koosseisu. Viimased kaks on 
aga päris uued, alles komplekteeri
misel. Kateedris töötab praegu põ
hikohaga 10 õppejõudu, lisaks neile 
teist samapalju tunnitasu alusel.

Kogu vastse kateedri pere tege
vuse põhiliseks eesmärgiks on tõs
ta aima mater'is au sisse kaunite 
kunstide valdamine, anda võimalus 
inimesel valida erinevaid teid oma 
vaimu arendamiseks ja täiustami
seks,' kultuurialaseks eneseteostu
seks.

Kultuurikateeder alustab õppetööd 
15. oktoobrist Kõikidele kursustele 
eelregistreerimine toimub 8.—12. ok
toobrini muusikakabinetis (peahoo
ne hoovimajas, endine ОТО ruum, 
tel. 35214).

Kursused on üliõpilastele lasuta, 
olenemata teaduskonnast ja eri
alast, kuid eelisolukorras on tule
vased pedagoogid, kes soovivad

Niisugused on meie esialgsed 
plaanid. Kuna kateeder on nii uus, 
ei ole meil vanu, sissetallatud ra- 

0 du võimalik käia. Otsime sobivaid 
>rras- koostöövorme nii üliõpilaste kui ka 

õppejõudude ja kõigi teiste ülikooli 
-ui£ai töötajatega. Ootame teiepoolseid et

tepanekuid, soove ja taotlusi.
Kultuurikateedri juhataja 

AASA MUST

PS! Selles lehenumbris on viike 
(Udo tutvustus kahe pikema peatselt al

gava kursuse kohta.

Rahvamuusika Eesti kui 
tuuriloo 
allikad

Et arendada muusikalist üldha 
ridust rahvamuusika osas, korral- VELLO PAATSf
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V eel ; 
k o r d

Edastu
sest

Kevadel alustatud diskussioon 
üliõpilaskonna Edustusega seondu
va iile on nüüdseks kujunemas 
reaalseks tööks edustuse taasloomi
se nimel. Ärksamale üliõpilaste 
soov ülikooli vallutanud anarhiale 
oinalt poolt piir panna on esile kut
sunud vastakaid arvamusi. Akadee
milised organisatsioonid on palu
nud kõiki asjast huvitatuid avaldada 
oma vaateid. Nad näevad edustuse 
taastamist organiseerumise loomu
liku jätkuna. Paljud organiseeru
vata üliõpilased kahtlevad edustuse 
vajalikkuses. Viidatakse kunagi ek
sisteerinud komsomolile ja karde
takse tekkivat midagi sarnast.

Muidugi on lihtsam kõhelda ja 
mitte midagi Leha. Paraku saab üli
koolis ka niisama aega surnuks 
lüüa. Ometi tahaks loota, et ü li 
õpilaskonna Edustuse vajalikku 
;,aaks selgeks igaühele.

Praeguseks oleme jõudnud olu 
korrani, kus ükski organisatsioon 
pole suuteline kaitsma kogu ülikool 
üliõpilaskonna huve. Võimud või 
vad üliõpilastega teha. mis ag; 
pälle tuleb. Pole erandlikud juhtu 
mid, kus paar meest on juba jõud 
nud mitmesajal üliõpilasel naha iile 
kõrvade tõmmata Võtame näitek 
sellesügisese kartulipõlluloo, mi 
lausa orjakaubandusena kogu üli 
koolile häbi teeb, Kui ine ei mõtle 
tõsiselt edustuse loomisele, haka
takse meid ka edaspidi laudade ja 
telliskivide vastu vahetama.

Umbes sama lugu on ühiselamu 
lega, kus praegu kümned meie kaas 
võitlejad ebaõiglust taluvad.

Need lood oleksid edaspidi ole 
mata, kui me suudame luua oma 
esindusorgani, mis^kindlustaks meie 
üliõpilastele turvalisuse.

Kindlasti ei tule kõik ühekorraga 
Loodaval edustusel hakkab olema 
praeguses kaoses kohutavalt palju 
tööd. Esiteks tuleb hakata nõudma 
korralikku haridust, luua suhted 
välismaa ülikoolide üliõpilasesin- 
dustega, seista meie üliõpilaste 
materiaalse heaolu eest ja mitmete 
nõmeduste vastu, mida meie ühis
kond vaatamata suurele demokrati- 
seerimistuhinale p idevalt generee

rib.
Need olid vaid mõned mõtled 

edustusest. Näeksin meelsasti, et 
iga Tartu Ülikooli üliõpilane mõt
leks selle üle. kuhu me ок-me jõud
nud ja milline meie aima maler 
peaks tegelikult olema. Lõpuks 
oleks hea. kui igaühe! leiduks omi 
mõtteid, kuidas meie elu siin pare
mini korraldada. Palja diplomi pä
rast ei ole vist kellelgi õigus eesti 
rahva niigi vähest raha kulutada,

MARGUS SANGLEPP

«Armastuse
kultuur»

(
Kiitle on jõudmas sõjajärgse aja

loo tõenäoliselt kõige raskem talv. 
mis paneb meie jõuvarud proovile. 
Kust võtta jõudu ja ammutada rõõ
mu, milleta kaotame inimese näo?

Oks allikas on meil alati käepä
rast: õnn olla sündinud meheks ja 
naiseks. Tuleb vaid õppida sellega 
nii ümber käima, et õnn saaks 
teoks.

Loengutsiikkel koosneb viiesi 
loengust koos slaidi- ja videoprog
rammiga. Lektoriks on TONL' 
RANDLA.

Esimene loeng toimub esmaspäe
val, 15. oktoobrit kl. 18.30 Tähe 4, 
aud. D-J70. Järgmised loengud on 
17., 22., 24. ja 26. oktoobril. Abo- 
nementide <hind 10 rbl.) müümine 
Й., 9., IL  ja 12. oktoobril ülikooli 
klubis (ruum 207) kl. 16— 18.

Erootilise Kultuuri Klubi

Ehk üritame 
tSiendada 

õppekirjan
dust 

vilisabiga?
Kolleegid ehk nõustuvad, et va

jame laias laastus kolme liiki õppe
kirjandust.

E s i t e к s esmakursuste suuri 
üldkursusi katvaid õpikuid. mida 
jätkuks laenutada ja/või müüa iga
le kuulajale. Vähemalt üks õppe 
komplekl peaks olema emakeelne.

T e is e k s  vanemate kursuste 
kitsamate alade õpikud, ka mägist- 
ritasemel, mis võiksid küll olla 
võõrkeelsed, kuid jällegi neid 
peaks olema võtta kõikidel vajaja
tel.

L õ p u k s  tuleb erialasse süve
nemiseks vajalik teaduskirjandus, 
mispuhul küsimus pole mitte ek
semplaride, vaid tiitlite piisavuses.

Kujutan ette, et vaesuse ja raud
eesriide all kõige enam kannata
nud valdkondades, nagu õigus, 
majandus, pedagoogika jt., on va
jaka kõike kolme liiki õppekirjan
dust ja vastava pingerea koostami
ne raskevõitu. Paraku leiame me 
välistoetust eelkõige konkreetsete 
loetelude, põhjenduste ja kalkulat
sioonide korral.

Kutsun üles koostama erialati 
eelis tusrüinest ikke: missuguseid 
õpikuid oleks vaja tõlkida (osta 
kirjastamisõigus), kuidas on nende 
tõlk im is- ja kirjastamisväljavaa- 
ted. mida oleks aga vaja osta ja 
kui palju. Kuivõrd Põhjamaade, 
eriti Rootsi toetus on kõige tõe
näolisem. siis tasuks kaaluda seal- 
setegi autorite väljaandeid. Pakuti 
abi vormistamisel ja adressaatide 
leidmisel, küsida saab Täiendus* ja 
Uurimiskeskuse (70502) või eripe
dagoogika kateedri (30843) telefo
nil.

JAAN KÕRGESAAR

Koostöö-
võimalus

välislektorite
vastuvõtuks

Rohked koostöölepingud, huvi 
me.il toimuva vastu, samuti abista- 
inissopv Loovad Tartusse ja ülikoo
li rohkesti väliskülalisi. Külalislek
torite esinemised jäävad aga sage 
li piisava reklaamita, loengutel on 
piinlikult vähe kuulajaid ja paljud 
Eestimaa erialainimesed jäävad 
neist teabe puudumise tõttu eema
le, Samas on õppejõud ametis vas
tuvõtu. majutamise ja kultuuriprog- 
rammiga, kuigi väitekiri käsitles 
enamasti teisi teemasid. Teisalt: 
käes on aasia teine pool ja paljude 
teaduskondade välissuhete eelarve 
on taas saanud miinusmärgi.

Ülikooli Täiendus- ja Uurimiskes
kus pakub olukorra parandamiseks 
koostööd: plaanime külalistele ta
sulisi loenguid, teenitud rahaga ka
tame v astuv õtukulusid. Koostööd 
pakume ka siis, kui rahaallikad po
le kokku kuivanud või teemad pole 
kuigivõrd «kaubal ised». Kogemusi 
meil on. Metoodik Helgi Tohvriga 
saab ühendust Tähe 4—356 tel, 
70 502 (kui telefon ikka töötab) 
ETNR 9— 11 ja К 15-16.

JAAN KÕRGESAAR. 
TÜTUK-i juhataja

Materiaalse ergutamise fondi
W ' Щ ":л* ‘M "•** . '**’* -Г" -M— -1. • ; -tfr ЧЮ* £ ■*•:> -AV г—̂

II POOLAASTA 1990 

E E L A R V E

Planeeritud laekumised 
(tuh. rbl.)

Kulutused (tuh. rbl.)

Kokku
II pool- I I I  kv. IV kv. 
aasta

II poolaasta plaaniline I. Teadustööde
MEF -  70,0 täitjate fond 31.7

2. Teaduskondade 
nõukogude 
fond

3. Rektori ja 
prorektorite 
fond

4. Fond juht
konna pre
meerimiseks

19,4

14,2

4,7

15,0

5,0

7,0

16.7 

14,4

7,2

4.7

K o k k u :  70,0 70,0 27,0 43.0

VENIA LEGENDI

Majandusteaduskonna rahvama
jandusharude ökonoomika kateedri 
dots. kt. UIX) REIN OKK1 venia 
legendi loeng teemal «Ettevõtte all
üksused turumajanduses* toimub 
neljapäeval. II. oktoobril kl. II 
Nooruse 9 aud. -Ш8 .

Veespordi kateeder

VETELPÄÄSTJAD!

Teid oodatakse tundidesse esmas 
päeviti kl. 19 19.45 ja kolmapäe 
vili kl. 19.45—20.30 kuni 10. ok 
toobrini. Mitteilmumisel kustuta 
takse Teid nimekirjast.

EESTI NAISÜLIÕPILASTE 
SELTS

(ENÜS) kutsub u4*l kord huvili 
oma noorteõhtule teisipäeval, 9. ok 
toobril kl. 19.30. Seltsi aadress on 
Riia 29a <2. korrus).

APPIHÜÜE!

Kes suudab aidata soome viisal 
-.aada??? lasus jõuame ehk kokku 
leppele. Palun anda märku te 
35 180. kood .126П.

UJUMIS HARRASTAJAD!

2. oktoobri seisuga oli registree 
runud 240 ujuda soovijat üliõpilast 
ja 2 õppejõudu. Arvukuse poolest 
juhib majandusteaduskond 72 ül 
õpilasega, järgnevad arsti- ja filo 
loogiateaduskond. Teaduskonnad on 
päevadele, kellaaegadele ja rada 
dele jaotatud järgmiselt: 
esmaspäev ja kolmapäev:

kl. 20.30—21.10 l„ 2.. 3.. 4.. ; 
rada majandusteaduskond;

kl. 21.10—21.45 1. rada — õigus 
teaduskond; 2., 3., 4. rada arsti 
teaduskond; 5., 6 . rada filoloo 
giateaduskond; 
teisfpäev ja neljapäev:

kl. 20.30—21.10 1. rada biol. 
geogr.-teaduskond; 2 . rada ina 
temaatikateaduskond; 3. rada 
füüs.-keemiateaduskond; 4. rada 
ujalooteaduskond; 5. rada - õppe 
j õud-teen istujad.

Võimalik on veel registreeruda 
90 soovijal kuni 12. oktoobrini vee 
spordi kateedris Jakobi 5. Tunnid 
hakkavad toimuma teisipäeviti ja 
neljapäeviti kl. 21.10—21.45 Täht 
vere ujutas, vee temperatuur +24 
25 QC .'

TÄHELEPANU. 
TÕLKIJAD!

ülikooli 1990. aasta tõlkevõist
luse pidulik lõpetamine (kommen 
taarid, autasustamine) toimub 
neljapäeval, 11. oktoobrit k. 17 pea
hoone aud. 138. Oodatakse kõiki 
autasustatuid (tulemused vt. «Uni
versitas Tartuensis* 8 . VI 1990). 
aga samuti kõiki tõlkehuvilisi!

KLUBIS

Reedel, 5. oktoobril ja laupäeval, 
6. oktoobril kl. 21—02.

D I S K O T A N T S I N G  
t. mitmel tasandil
*  klubi saalis AIVAR PILVE 

diskoshow, heli ja valgus 
A. TROJANSKILT; 
klubi videoteegis 
AUDIO-VIDEODISKO,

Ч- mõnus äraolemine baaris

TEADUSKONDADE NÕUKOGUDE PREEMIAD

ü  p о о I а a s t а I 1990 ( tu l i .  rb t .)

Ajalooteaduskond 0,85
Arstiteaduskond 3,65
Bioloogia-geograafialeaduskond 1,13
Filoloogiateaduskond 2,31
Föüsika-keemiateaduskond 2,66
Kehakultuuriteaduskond 1,03
Majandusteaduskond 0,85
Matemaatikateaduskond 1,28
Õigusteaduskond 0,50
Üleölikoolillsed kateedrid 0,80
Raamatukogu 2,29
TO nõukogu 1,88

Eesti SÜdamektskus 0,16

K o k k u : 19,39

P Ü H A P Ä E V A  O I IT IT .
KA D I S K O L E !
7. oktoobril kl. 21 TÜ klubisse.
NB! V О T A Ü L I Õ P I L A S 

P I L E T  К А A S Al
:J: ijt *

Teisipäeval, 9. oktoobril kl. 20 
klubis VIDF.OSALONG.

J Ä L G I G E  R E K L A A M I !
il: * *

НЕТ, N O O R M E E S  
i V О I N E I U !

Kui Sa oled tegutsenud DISKO
RINA, sul on kogemusi ja muusika
list materjali ning tahaksid seljel 
alal tööd leida, siis tule esmaspäe
val, 8 . oktoobril kl, 17 ülikooli klu
bisse (ruum 209).

NB! Võta kaasa oma lindid!

VALDEK
RITSLAiD

Kui 27. septembril poleks Mai^ 
la saadik parandamatu hai£ll\ 
poolt saadetuna uksele koputan11 

oleks Valdek Ritslaid, alati eiieOj' 
line, alati töötahteline. endist 
meie keskel. .

Lahkunu sündis 20. juunil . 
aastal Põlvamaal Tooste 
Raadama ja Kõstrirnäe A lg ^ ’’ 
Räpina ühisgümnaasium, T*{ 
Tehnikagümnaasium, TÜ põllutfj
j andus teaduskonna m e tsaosaks '

(lõpetas 1939) selline oli 
haridustee. Raietöölisest N. j^jj 
Metsanduse R a h v ak o m is sa r i^  

osakonnajuhatajaks, TRÜ inetj^ 
dusteaduskonna loojaks ja de^ 
riiks, EPA ning hiljem TRÜ ^  
maatsia kateedri) dotsendiks 

niisugune oli tema töömehetef .

Ü likoo l mäletab V. R itsla idu 

kätt töökaitse, töökaitse ja  ^4° 
hügieeni ning tuletõrje, aluste 
tajana. Tema sulest on ilmunud J 

vukalt monograafiaid, teadusli" 

huvi on talle pakkunud kikM^ 
gutapertšisisaldus, tehnikaprob* . 

mid, Räpinamaa kodulugu jP., 
Laialdane ühiskondlik tegevus s€ll( 
tub ennekõike ühinguga «Teadü 
Tartu Tehnikanõukogu esinieh*1 

on V. Ritslaid initsieerinud koI,v 
rentse-koosolemisi.

Ametialase tegevuse (коhau ^  
dantsegi) varju jäi tema n i i ^  
külgne isiksus. Õppimine 
Kõrgema Muusikakooli lauiuk™.. 
sis. esinemine G. Ernesaksa <nt̂  
kooris, puuskulptuuride ja 
te loomine see kõneleb tema 51 

dest. ...j),
V. Ritslaidu kui inimest r , 

meenutama tema erakordne visw ‘ 
järjekindlus, töötahe (tõestagu i{ 
da muuhulgas kandidaadid!8̂  
ta ts iooni käsikirja valmimine . 
eluaastat!), sallimalus «muiduu1̂ . 
te» suhtes. V. Ritslaid kolleeg' 
oli galantne, huumorimeelega 1 

rilise säraga kaaslane. ,
Farmaatsiaosako11®

MÄNGUJUHID

kogunevad taas 24. oktoobril . 
Veski nim. aud. kl. 20. ÖP'
.■esti rahvamänge ja kombeid.  ̂
lendritähtpäevi ja -pühasid ^  
rahvatraditsioonides, aga ka lJl' 
päeva rahvamänge.

Töövormiks on loengud, ve.s j, 
sed ja mängude õppimine. Kf>r^ (, 
datakse ka tähtpäevade ja pöf1! ,  
tähistamist, mõnikord koos hõ,r 
rahvaste ja nende pühadega.

Teretulnud on kõikide kurs^j 
üliõpilased, eriti oodatakse tule4 

pedagoogikutse taotlejaid.

K u i tu u r  ik a le e d ^

NBl Vabandame kõigi ees. кг 
teated ära ei mahtunud.

Toimetaja VARJE SOOTA^

411 Ü L I K O O L I  A J A L E H T  (l
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NR. 26-27  (1611-121 m 
REEDE,

12. OKTOOBER 

1990
iLMUB NOVEMBRIST 'Universitas Tänast lehte

8  lk. 
Edustusest

1948 | -  

HIND 10 KOP. f a r t n e n s i s voib rääkida
julgelt. Jk. 3

K alju  Lepik aulas
18. o k t o o b r i l ,  e e l o l e v a l  n e l j a p ä e v a l  k e l l  16 

algab aulas Kalju Lepiku 70. sünnipäevale pühendatud pidulik 

koosolek.

Esinevad Paul-Eerik Rummo, Karl Muru, Peeter Olesk ja Han

do Runnel. Kalju Lepiku luulet loevad Margus Kasterpalu, Too- 

mas Kiho ning autor isegi. Meeleolu süvendab ülikooli kammer

koor.

Kõik on oodatud!

ф  Loe 6. lk.

A rs tite a d u s k o n n a  päev
Eile algas XV traditsiooniline arstiteaduskonna päev teadus

konverentsiga «Meditsiini teooria ja praktika*.

Täna jätkub see kl. 10.15 aulas Tervishoiuministeeriumi, teadus

liku meditsiininõukogu, arstiteaduskonna nõukogu ja ÜMPI nõu

kogu ühise koosolekuga ' «Meditsiiniteaduse olukord, finantseeri

mine ja vajalikud arengusuunad».

Kl. 15 kogunetakse aulaaktusele.

OLAVI PAIDE foto

Щ  Loe 2. ja 7. lk.



UNIVERSITAS TABTUENSIS

Täna on arstiteaduskonna XV päev
Professor KALJO VILLA КО

Arst aastatuhande 
vahetusel

Väljavõtteid 
akadeemilisest kõnest

Puudused nii Nõukogude Liidu 

tervishoiusüsteemis kui arstide et

tevalmistuses ilmnesid juba ammu, 

kuid alles viimase poolteise aasta 

jooksul toimub meil elavam mõtte

vahetus selle üle, kuidas olukorda 

parandada. Arstide tegevuse tule

musena peaks haigestumine ja in 

valiidistum ine vähenema ning ka 

vanemas eas säilima vaimne ja fü ü 

siline aktiivsus. Kui aga hakkame 

otsima vastust, kuidas eespool sõ

nastatud eesmärki saavutada, ilm 

nevad kindlasti erimeelsused.

Arsti tegevus erineb oluliselt teis

tel erialadel töötavate haritlaste 

tööst kõige muu kõrval selle poo

lest, et ta peab tegelema kogu ela

nikkonnaga, hoolimata soost, vanu

sest, tööalast, haridustasemest. Ars
ti ja abi vajava inimese vahelised 
suhted määravad patsiendi ja sage
dasti ka tema perekonna edasise 
saatuse. Selle tõttu peab arst olema 
haritum kui tema keskmine abiva
jaja. Teadupärast on vanemate ars
tide hulgas palju haritud isikuid, 
kuid paari-kolme viimase aastaküm
ne vältel on üliõpilaste ja paraku 
ka arstide haridustase alanenud ja 
allakäik on üha kiirenenud.

Põhjus peitub koolikorralduses ja 
koolitamise vale-eesmärkides, Dik
tatuuridele on iseseisvalt mõtlev 
haritlane vastumeelne, koguni kar
detav. Diktatuur vajab ja kasva
tab kuulekaid käsutäitjaid, piiratud 
silmaringiga spetsialiste. Sellele 
põhimõttele on rajatud tänaseni ha
ridussüsteem kogu Nõukogude L ii
dus ja arusaadavalt ka meil Eestis. 
Juba viiekümnendate aastate algul 
kadus meie kõnepruugist sõna ha
ritlane, seda asendas spetsialist.

Õppeplaanid on faktidega üle 
1 uhjatud. mis halvab mõtlemise. 
Noortelt nõutakse peamiselt faktide 
reprodutseerimist, mitte nende seos
tamist ja mõtestamist. Tagajärjeks 
on õpitu kiire unustamine, teadmis
te lühiajaline püsimine.

Haridussüsteemi puudused ilmne
vad peale Nõukogude Liidu ka teis
tes maades. Arvatavasti on heaolu
ühiskonnas probleemiks kujunenud 
massikultuuri levimise üheks põhju
seks madal haridustase. Järelikult 
ei ole meil koolikorralduse valmis 
retsepte m ujalt võtta. Oleks mõist
lik kasutada uuenduste aluseks 
Eestis kolmekümnendate aastate re
formiga loodud kaheteistkümneaas
tast kooli, mis andis tõesti hea 
hariduse. Mõttetu on koolide liig 
ne spetsialiseerimine. Küllaldane 
oleks humanitaar- ja reaalgüm
naasium. Kindlasti tuleks lõpetada 
pääs kõrgkoolidesse tehnikumidest, 
meditsiinikoolid loomulikult kaasa 
arvatud. Sellest tuleks tulu kõiki
dele erialadele.

Ülikool veab endaga kaasa aasta
kümnetega kogunenud ränkrasket 
taaka. Mul 011 tekkinud kuri kaht
lus, et me ei õpeta arstiteaduskon
nas valdavas osas mitte teadmisi 
ja  ametioskusi, vaid seda, kuidas 
üliõpilane saaks vähemalt rahulda
valt sooritada eksameid. Säärase 
mentaliteedi murdmine on palju 
raskem kui õppeplaanide ja prog
rammide muutmine. Süüdi ei ole 
siin õppejõud. Nad sunniti loobuma 

omapoolsest aktiivsusest. Nii hävi
tati õpetamisel loominguline osa. 
Nüüd olemegi jõudnud sinnamaale, 
et meil Eestis on üsna palju spet
sialiste, kuid vähe arste.

Uldarst peab võtma endale pide

va vastutuse kindla piirkonna ela- 

, nike või elanike m ingi rühma ter

vise eest. Järelikult peab arstitea

duskonna üliõpilastes juba õppim i

se ajal juurduma vastutustunne ja 

seda tuleks treenima hakata esime

sest kursusest alates.

Üliõpilaste Teaduslik Ühing on 

oma aja ära elanud; Kuid üliõpi

laste ergutamine teaduslikule tege

vusele on kindlasti vajalik ka tule

vikus. Võiks kaaluda üliõpilaste ja 
õppejõudude klubide moodustamist, 
mis ei töötaks erialade kaupa, vaid 
kus arutataks arstiteaduse üldise
maid probleeme. Samuti ei ole meie 
praeguste taotluste kohane kehtiv 
võistlustööde süsteem. On avalik 
saladus, et suurt osa võistlustöid 
kirjutavad õppejõud. Ainus vä lja 
pääs olukorrast oleks, et teadus
nõukogu kuulutab igal aastal välja 
kõigi üliõpilaste jaoks võistlustööde 
teemad.

Meie kehvast keskharidusest hoo

limata on peaaegu igal kursusel 

mõni üliõpilane, kes on haritud, 

hoolas, kohusetruu ja töökas. Mul 

ei ole õnnestunud selgitada, kuidas 

nad on kujunenud, kuidas nad on 

suutnud niisugusele tasemete "jõu-- 

da. Kahjuks on kirjeldatud liiki 

üliõpilasi vähe ja nad ei suud.a pa

randada ifldmuljet.

Igale mõtlevale inimesele on sel
ge, et iseseisev Eesti Vabariik ei 
suuda üleval pidada sellist uurimis
instituutide hulka, nagu praegu ek
sisteerib. Senisest rohkem tuleks 
hakata suunama vahendeid arstitea
duskonnale, sest ülikooliteadus on 
odavam ja efektiivsem kui uurimis- 
inštituutides tehtav. Eesti väiksust 
arvestades sobiksid meile nn. mul- 
titsentriüsed programmid. Sel pu
hul kogutakse uurimisandmeid eri 
asutustes samal meetodil. Sel teel 
saadakse kiiremini vajalike andme
te hulk, st. suureneb tulemuste 
avaldamise operatiivsus. Uurimuste 
põhisuundade väljatöötam ine peaks 
jääm a peamiselt arstiteaduskonna 

ülesandeks. Üks pakilisi töid oleks 
kindlasti kogu Eestit hõlmav adm i
nistratiivsete allüksuste tervishoiu- 
seisundite kirjelduste kogumine.

On vaja senisest selgemini ja täp
semini seadustega ja eeskirjadega 
määrata arsti õigused, kohustused, 
vastutuse piirid. Eriti kiiresti tuleb 
reguleerida ioniseeriva kiirguse ja 
kiirgavate ainete kasutamist haige
te uurimiseks. Lähemal ajal peab 
keelama röntgenoloogiliste ja ra- 
dioloogiliste meetodite kasutamise 
elanikkonna suuremate rühmade 
uurimiseks ja kehtestama nn. küm
ne päeva seaduse, mis tähendab se
da, et arst võib saata soojätkamis- 
eas naisi plaanilistele röntgenoloo- 
gilistele ja radioloogilistele uurin
gutele ainult kümne päeva vältel j 

pärast viimast menstruatsiooni. 
Sellega välditakse viljastatud m u
naraku kiiritamist. Väga oluliseks 
pean ka uute sanitaarnormide keh
testamist, võttes aluseks naaber
maade eeskirjad. Nõukogude Liidus 
kehtestatud normid lähtuvad riigi, 
mitte inimese huvidest.

õnneks on Eesti arstkonnas kõi
gest hoolimata veel tublisid, ener- 
gilisi ja teotahtelisi isiksusi. Loot
kem, et nad ' suudavad algavaks 
aastatuhandeks meie kaaskodanike 
tervise heaks küllalt palju korda 
saata.

Üleriiklik kriis ilmneb loomu)i- 
kult ka tervishoius ja meditsiinilises 
kõrghariduses. Eesti pole jäänud  

kõrvale Nõukogude Liidu üldisest 
poliitikast, mida juba seitsekün> 
mend aastat on aetud ajalooliselt 
erakordsena. Nimelt kui juba ürg- 
kogukonnas kujunesid juhtideks 

kõige targemad ja  kogenumad, siis 
N. Liidus said nondeks ammugi 
mitte kõige targemad, kes haritu
maid kodanikke eemale tõrjusid ja 
ühiskonnast kõrvaldasid. Olukorda 

ei saa vist täpsemini iseloomustada 
kui G. Orwell ^Loomafarmis*.

. Meil Eestis tehti «puhastus» 40— 
50-ndail aastail oma rahvusest in i
meste kätega, ka meditsiinis, 
ideoloogilised väärtused seati kõr
gemale professionaalsetest. Näiteks 
viiekümnendatel aastatel toimus 
Maarjamõisa kliinikus operatsioon, 
kus partei ustav poeg lokaalanestee- 
sias resetseeris magu. Operatsiooni 
kuuendal tunnil, kui oli läbi lõ iga
tud lisaks duodenuni’\\e ka ductus 
choledochus ja veel üht-teist, tuli 
appi kutsuda kodanlik natsionalist 
operatsiooni lõpetama.

50—'60-ndail aastail juhtisid arsti
teaduskonna kliinikuid siiski vaba- 
riigi-aegse koolitusega körgharitla-

vad üliõpilases halba, §ijs kiruvad 
nad oma peegelpilti, USA uurimus
tes on selgunucj. et karjäärivalikul 

on peamine õppejõu isiklik eeskuju, 
alles seejärel palk ja muu. Meie 
noored tulevad ülikooli enamikus 
erksana, laia silmaringiga, ent kui 
kohtavad sissejuurdunud rutiini 
ülikoolis ja kliinikus, konutamist 
praktikumis kümnekesi seina ääres, 
ebakorrektset suhtumist haigetesse, 
siis saab see neile omaseks. M aar
jamõisa kliinikutes on tekkinud 
mentaliteet, et arstid sinatavad oma 
patsiente. Võiks tuua võrdluse, et 
Soomes arst erine sisenemist kopu
tab palati uksele ja alati esmalt 
esitleb oma kolleegi või iseennast 
patsiendile. Seal on inimesed võrd
sed. ka hoolitsus endagä võrdse 
eest on paratamatult parem. Meie 
ühiskonnas ollakse harjunud, et in i
mese üle valitsetakse. Meil on ta
vaks, et personal kamandab pat
siente kui karja. Olukord on sar
nane GPU  vangilaagriga: seal 
noormees automaadiga, siin noor 

soetsialist,
Ühiskonna eetilis-moraalsest ja 

materiaaltehnilisest kriisist tulene
vad ka teised arstiabi, arstiteaduse 
ja meditsiinilise kõrghariduse prob-

hulolematus esimese etapi arst1! 
ga on tõstnud esile perearsti 

loomise vajaduse. Selline 
muidugi on, kuid ei saa 1 ° ° ^  
perearst päästab meditsiini tss* '̂ 

Näiteks kuj inimesel raskes 
avariis ruptureerub aordikaar, 6 

suudab teda pääsla ainult 
semel kirurgiateenistus. VäJislJllj 
kus perearst teeb väga palju 1° 
näiteks vaatab haiget läbi gü.11. 

loogiliselt, uurib histoloogü15' L  
paraate, hindab otorinolarpng0^ 

gilist staatust, on selleks кз, 
vad rahalised .stiimulid, K41 ^  
saadab haige spetsialisti ju* f 
saadab ta ühtlasi ära oma n°
rari. Teatud arstiabikorraldus

efektiivne kogu ühiskonna k°nl

Niisiis, välismaal pole 
ainult aparaadid paremad, %  
meil vahetevahel kõneldakse. 

.arstiabi, arstiteaduse ja medit51 

iise kõrghariduse allakäik on |(, 
ühiskonna eetilis-moraalsest A 1 >, 

käigust ja intelligentsi dege(te.s!J 
sioonist. Ühelt poolt on vaja. l°"ä 
teadmiste ja inimliku suhtumi5̂  
set. Just vastutustunne, s u h t^ r 

kaasinimestesse on praegu ar v  
nas kõige enam degenereen1

Kas arstiteaduskonnal on 
kriisist väljapääsu?

VASTAB JÜ R I SAMARÜTEL, 
HOSPITAALKIRURGIA KATEEDRI DOTSENT, 

ANESTESIOLOOG-REANIMATOLOOG

sed, nagu dotsent Heinrich Petlem, 
professor Kuno Kõrge ja teised. 
Praeguse akadeemilise intelligentsi 
ja professuuri tase jääb  neile alla. 
Arstiteaduskonna õppejõudude hul
gas on neid, kes on esile tõusnud 
mitte erialase võimekuse tõttu, vaid 
tfcisi teid pidi: kas adm inistratiiv
ses liinis, parteitööl, tutvuste kaudu 
või kitsalt teadusliku tööga, ole
mata klin ifsM . Kl lin iku'probleem i

de kohta ei suuda sellised isikud 
m idagi asjalikku öelda, neil puudub 
sisuline autoriteet kolleegide hul
gas. Niisuguse olukorra vä ljaku ju 
nemisele on oluliselt kaasa aidanud 
ka ülikooli kliinikute kaksikalluvus: 
tervishoiuministeeriumiles ja ülikoo
lile, ühtse juhtim ise ja vastutuse 
puudumine.

Kliinilise kateedri õppejõul on 
kolm ülesannet: vahetu ravitöö, es
majoones selle taseme, meetodite 
edasiviimine, õppetöö ja teadustöö. 
Esmatähtis on kliiniline kompetent
sus. Kliinilise kateedri professor 
peaks olema osakonnas kl initsist 
number üks ja juhtima kollektiivi 
loomuliku autoriteediga. Mis prae
gu ülikooli kliinikus silma torkab, 
on puudulik tähelepanu ravitööle, 
mure ja vastutuse puudumine hai- 
gete saatuse eest. Praktikumirühma- 

ga intensiivravipalatis olles, igal 
sammul mustust ja korralagedust 
kohates on väga raske tegelda 
abstraktsete meditsiiniprobleemide- 
ga, kätt külge panemata praktilis

tele.
Noored võtavad omaks selle, mida 

riad näevad, õpilane kujuneb õpe
taja näo järg i. Kui õppejõud näe

leemid, aUites varusluse kolme-nel- 
jakümneaastasest mahajäämusest. 
Kõige taga on, kui palju ühiskond 
suudab toota, kui tähtsaks peetakse 
riigile inimese tervist ja milline osa 
toodetust sellele kulutatakse. Kulu
tused meditsiiniharidusele 011 mujal 
maailmas tunduvalt kõrgemad. 
Ühelt sümpoosiumilt pärinevad 
andmed, et USA-s on Õppimas 
65 000— 70 000 meditsiiniüliõpiläst, 
kellega tegeleb umbes 210 000 õp
pejõudu, neist 180 000 kliinilistes 
kateedrites. Meil Tartus on umbes 
1 õppejõud 9 üliõpilase kohta.

Meie diplomijärgse hariduse põ
hiliseks puuduseks on, et meil pole 
spetsialistide ettevalmistamise süs
teemi. Maailmapraktikas seostatak
se selle kujunemist USA kirurgi 
W. Halsted’iga. Spetsialiseerumi
seks on vajalik aastatepikkune resi
dentuur vastava tasemega kliinikus. 
Näiteks anestesioloogi ettevalmista
mine kestab Euroopas 3—6 aastat, 
NL-s 011 lühim kursus viiekuuline. 
Inglismaal tuleb enne residentuuri 
töötada 2 aastat üldarstina, puutu
des kokku esmaste haigetega.

Ka Eestis on praegu plaanis üle
minek sellele süsteemile. Kuid see 
üleminek pole võimalik ühemoment- 
selt, sest sel juhul lisandub vahe
peal liiga vähe uusi eriarste ja neid 

tuleb tuua L.iidüst juurde või val
mistada ette kiirkursustel nine tase 
langeb veelgi. Seetõttu on oluline, 
et üleminek residentuurile toimuks 
Eestis järkjärguliselt.

Meil kurdetakse praegu, et medit
siin on liigselt spetsialiseeritud, ei 
oska haarata inimest tervikuna. Ra

Teisell poolt ootab arstkond' i 
teda tasustataks nii, et oleks * 
tegelda oma haigetega ja tõsta ,f 
lifikatsiooni. Ühiskonnale tas11 ^  
sama mõõdupuuga, nagu teffl® 
dab oma arstkonda. _' .Jj

Teaduskonna juhtim ise põh'1 j i  
probleemiks on, kuidas saav11 ^ 

võimalikult suuremat osa Vab® ji 
ressurssidest arstiteaduskonni  ̂

ülikoolile, kuidas kaasajasfäd8 ji 
kooli kliinikute eetilis-moraain^ 
m ateriaaltehniline töötase. v  

tingimustes õppekursuste 
paigutamine tunniplaanis ei 
sisuliselt midagi, kui õpetarn,s , äi 

mused ja õpetajate tase jä®v?„,|fi 
maks. Üldse on pigem psühh1 
line probleem, kas ja kes siä f 
hakata uut moodi mõtlem3; 
teada, et paljugi inimeses  ̂

kolmandaks-neljandaks l‘luj f oIillJ 
Kaadrit ei saa paljudes vald" 
des ka kiiresti välja vahetad3; -j: 
Eestimaa 011 väike, inimesi ^  
ku. iseloomulik on o lukord  ^  
praeguse valitsusega, keda ,̂1 
takse, aga välja vahetada kõ№ ((d 
se, sest vaevalt uus saab P 

olla.

il!
Meie kriisist ei ole kiiret ^  

pääsu. Nõuab p ikaa ja lis t ^  
tööd, et homo soveticus'esi ^

neks normaalne inimene. Se£ p 
tab aastakümneid. Akadeernib;1 

pitsalt küsiti, kuidas saad a  ’ vj 
gentseks Inimeseks. Selleks 0 ^  
lõpetada kolm teaduskonda, 
ta. Parem, kui ühe lõpetaksid v 
teise Teie isa ja kolmanda T? 

naisa.

A rs tite a d u s ü liõ p ila s te  
L iit  te g u ts e b

+ *

Eelmisel sügisel moodustasid arstiteaduskonna üliõpilased oina esin
duse — eestseisuse. See tekitas teaduskonnas vastakaid arvamusi. Üh
tede meelest oli mootoriks dekaani initsiatiiv, kes vajas uut vahelüli 
üliõpilaste ja kogu teaduskonna kamandamiseks vana viisi. Teised 
arvasid, et eestseisus kujuneb üliõpilaste tribüüniks, millelt tudeng- 
kond saab astuda akadeemilisse dialoogi teaduskonna juhtkonnaga ja 
ühiseid eesmärke kõige tegusamalt teostada. Kolmandad aga, et on 
jälle ühed karjeristid. Neljandad — keda meie üliõpilaste seas on vis
tisti kõige rohkem — ei arvanud üldse mitte midagi. Mis siis aasta 
jooksul on saanud? On see vastanud ootustele? Mis saab edasi? Mis 
teaduskonnas toimuvast on praegu üliõpilaste jaoks kõige olulisem?

Vastuseid otsiti vestlusringis, kuhu kuulusid Eesti Arstiteadusüliõpi- 
laste Liidu eestseisja IVO VALTER (ravi V k.), eestseisuse liikmed 
MARI-LIIS MADISSON (pediaatria VI k.) ja ALAR SEPP (ravi 
VI k.) ning ravi IV kursuse üliõpilane TÖNU PEETS.

Arstiteaduskonna üliõpilaste esin- duskonna üliõpilastele oli kiiresü 
dus valiti eelmisel sügisel mitme- vaja organisatsiooni, kes juhiks sõ- 
te asjaolude kokkulangemisel. Tea- jalisc Õpetuse vastast stiihiliselt a la

nud võitlust. Kaheksakümfl 5? 

keskel, mil kujunesid sideme ^  
me meditsiiniüliõpilastega, л 
põhjanaabrite juures üliõpil3 jjf 
nisatsiooni, mis tegeles pea 
tudengivahetusega ja oli ^  
omasugustega iile maailma. 

mõte, et ka Tartu võiks пеко(#, 
sidemetesse astuda. Koos 
moliga oli teaduskonnast ka ^  
üliõpilastegevust kooskõlast^ ^  
kus. Asja dekaaniks valitu** ■ 
fessor Lembit Allikmets oli 
vitatud esindusest, kelle ka^ 
õpilastega ühendust võtta. , se|W 
m il isi organisatsioone oli ^  
ajaks taastatud palju, k u id , f  
haarasid alla 10% tudengitf '.,11 

titeaduskonnas vähemgi kui

(Järg 7. lk.)



KÄÄRIB!!!
Jvui neljandaks oktoobriks sai 

v'älja kuulutatud üliõpilaste esin
dajate kokkusaamine Eesti Üliõpi
laste Seltsi majas, et arutada Ü li
õpilaskonna Edustuse taastamist, 
, kahtlesid paljud, kas inimesed ikka 
tulevad,

Tulid küll! Terve EÜS-i raama- 
lukogu sai tudengeid puupüsti täis. 
Neid oli neljakümne ringis — küll 
Hrganisatsioonide esindajaid, küll 
lihtsa11 edustuse loomisest huvitatud 
[sikuid. See näitab veenvalt, et üli
õpilased ülikooli asju väga halvaks 
Peavad.

Pärast Tiit Riisalo ülevaadet teh
ast anti sõna ettekanneteks.

Kaarel Tarand:

^ i i i ]  ‘

•i i , «Arvestades sellega, et ei rekto- 
Щ  ega tema tublidest prorektori
test, ühesõnaga kogu ülikooli juht
konnast ei leidu kedagi, kes suu
daks üliõpilaste praegust^olukorda 
Pärandada, siis on meie en‘di asi se- 
-a._teha. Sellepärast näen ma; et 
^õpilaste esindusorgani moodus
tamine on hädavajalik.

Viimaste aastate kogemused, mis 
' Puudutavad näiteks sõjalisevastast 

tegevust, näitasid, et esindusorgan 
äärmiselt vajalik. Sõjalise asi 

Jpppos küll suhteliselt õnnelikult, 
Kuid võitlus punakotkaste vastu oli 
^oordineerimatu, abitu. Sellist stji- 
hjiist liikumist oli väga lihtne rel
vituks teha.

Kuna tegemist oli ainult ühe hat- 
va asjaga ülikoolis ja selle vastu 
vÕitlemine võttis kaks aastat, siis 
{pulle tundub, et meil pole aega 
ühekaupa kõiki neid ebakohti ja 
^äärnähtusi ülikoolist kõrvaldada. 
^eda tuleks teha korraga.

Seetõttu pean ma edustuse loo- 
niist väga vajalikuks, et oleks või
malik organiseeritult asuda võitle
j a  selle jama vastu, mis meid 
Praegu kammitseb.

Mulle tundub, et me oleme jõud
nud sellisesse staadiumisse, millesse 
Lääne-Euroopa üliõpilased jõudsid 
kuuekümnendatel aastatel. Võib- 
^Иа on meil vaja natuke teiste as
jade eest võidelda, kuid põhimõtte- 
llselt on küsimus sama. Kas me

К
EPUSTIIS

i i

suudame vabaneda sellest kohuta
vast mittemidagitegemisest ja mõt- 
lemisvõimetutcst inimestest ülikoo
lis? Rektor, kes on muidu tore mees, 
pole seda kahe aastaga suutnud — 
järelikult peame teda selles asjas 
natuke aitama.

Mis puudutab praegust üliõpilas 
te materiaalset olukorda, selle koh 
la ei oska ma midagi öelda. Mulle 
tundub, et ülikoolis valitsev vaim 
ne atmosfäär on veel hullem. See 
on meile veel ohtlikuni, kui meid 
suudetakse vaimselt maatasa teha 
ja meist koolitatakse kutsekooli ta 
semel spetsialiste, aga mitte mõtle 
misvõimelisi inimesi, keda meie 
ühiskond vahest kõige rohkem va
jaks.»

Olavi Paide kandis* ette plaani, 
mille järgi võiks edustuse loomist 
korraldada. Samuti rääkis ta vali
missüsteemidest ja valimiste kor

raldamisest.

Ülo Veldre üliõpilaste ametiühin^ 
gust sõnastas oma arvamuse:

«Ametiühing läheb sügisel laiali 
Kaob seegi abi üliõpilastele, mis 
siiani on meie kaudu olnud. Praegu 
eksisteerivad organisatsioonid saa
vad igaüks esindada vaid ennast. 
Selleks et kogu üliõpilaskonna ni
mel esineda, on kas või vormiliselt 
vaja siiski täita valimisprotseduure 
ja kindlaid reegleid; luua mingisu
gunegi esinduskogu.

Vabariigis moodustatud noorsoo 
komisjonid töötavad salaja, infor 
matsioon nendest meieni ei jõua. 
Rahad lähevad üliõpilastest mööda.

Siia kokkutulnud ilmselt mõista
vad, et edustust on vaja. Mõni ar
vab, et seda on vara luua, aga te
gelikult oleme juba paljude asjade
ga hiljaks jäänud. Kui näiteks viie
teistkümnendast oktoobrist hakkab 
praad ülikooli sööklas maksma kaks 
rubla, “transport läheb kallimaks, 
stipendiumi maksmise tahab ülikool 
viia võimalikult miinimumini, siis 
nendes küsimustes on üliõpilastest 
juba mööda hiilitud. Iga päev ot
sustatakse kusagil midagi ja ikka 
ilma üliõpilaste esindajateta.

On viimane aeg valimised ära 
teha.»

Pärast ettekandeid toimus arute
lu. Vaieldi valimiste läbiviimise, 
tulevase edustuse funktsioonide ja 
majandusliku külje ümber.

Seejärel anti igaühele kordamöö
da sõna. Tuli vastata küsimusele, 
kas moodustada edustus või mitte? 
Raamatukogus kõlas mitukümmend 
jah-i.

Seega sai Edustuse asi tõsiselt 
tuule tiibadesse.

Koosoleku lõpuks valiti kahftteist- 
kümneliikmeline edustuse taastami
se komisjon* kelle ülesandeks Jääb 
hoolitseda Sfelje Tartu Ü li
kooli Üliõpilaste esindusorgan tres- 
ti jätad alla saaks ja tööle hakkaks.

MARGUS SANGLEPP

TARTU ÜLIKOOLI ÜLIÕPILASTE AVALIKULT VÄLJA KUULU 
TATUD KOOSOLEK üliõpilaskonna esindusorgani —, Edustuse — 
taastamisest toimus 4, oktoobril Eesti Üliõpilaste Seltsi majas. Koos
olek leidis, et esindusorgani loomine on hädavajalik ning pidas vaja
likuks korraldada Üliõpilaskonna Edustuse valimised käesoleval se
mestril. Koosolekul osalenud, kes esindasid kõiki ülikooli teaduskondi 
peale ühe ning ligi 20 erinevat üliõpilasühendust, valisid edustuse 
taastamise komisjoni, kes hakkab ette valmistama edustuse moodus
tamist.

MARTI AMBRE, matemaatikaüliõpilane*

KRISTEL EHALA, arstiüliõpilane, korporatsioon «Filiae Patriae»

EVELIN INT, arstiüliõpilane, korporatsioon «Filiae Patriae»

TEET JAGOMÄGI, matemaatikaüliõpilane, Tartu üliõpilaste loodus- 
kaitserlng

TOOMAS KARIIS, arstiüliõpilane, Eesti Arstiteadusüllõpilaste Liit, 
ülikooli nõukogu liige

ILMAR KINK, füüsikaüliõpilane, üliõpilasselts «Raimla»

URMAS LOIT, ajakirjandusüliõpilane

LIINA LUKAS, eesti filoloogia üliõpilane, korporatsioon «Filiae 
Patriae»

UKO MARAN, keemiaüllõpilane, korporatsioon «Fraternitas Liviensis», 
ülikooli nõukogu liige

LEA MORGEN, arstiüliõpilane, korporatsioon «Amicitia»

AAP NELJAS, juuraüliõpilane, üliõpilasselts RSR

OLAVI PAIDE, ajakirjandusüliõpilane, Eesti Üliõpilaste Selts

JANEK PAJU, matemaatikaüliõpilane

PAAVO PALK, ajalooüliõpilane, üliõpilasselts RSR

-TOOMAS PALLP^ibiolopgiaüliõpilane^ kprporatstoon «Ugala»

ALAR PANDIS, matemaatikaosakonna lõpetanu

PIRET PÄRVITS; äjaloo-osakoHhalõjpfetabü,' Eöstl Naisüliõpilaste Selts 

ÜLLE PÕLDAAS, majandusüliõpilane, korporatsioon «India»

MADIS PÄTS, juuraüliõpilane, korporatsioon «Vironia»

MARTTI RAIDAL, füüsikaüliõpilane, Füüsikaüliõpllaste Liit 

ANDRES REKKER, keemiaüllõpilane, korporatsioon «Sakala»

TIIT RIISALO, majandusüliõpilane, Eesti Üliõpilaste Selts 

JURI RUUT, keemiaüllõpilane, korporatsioon «Revelia»

RAUL RUÜSON, matemaatikaüliõpilane

MARGUS SANGLEPP, ajakirjandusüliõpilane, korporatsioon «Frater
nitas Estica»

ALAR SEPP, arstiüliõpilane, korporatsioon «Sakala»

HANDO SINISALU, ajakirjandusüliõpilane 

JAAK SOOÄÄR, majandusüliõpilane

KAAREL TARAND, eesti filoloogia üliõpilane, Eesti Üliõpilaste Selts

L IISI TELGMAA, arstiüliõpilane

TAAVI TOOM, juuraüliõpilane, üliõpilasselts RSR

TANEL TUUSIS, füüsikaüliõpilane, Füüsikaüliõpllaste Liit

ENO TÕNISSON, matemaatikaüliõpilane, ülikooli nõukogu liige

HILLAR UUDEVALD, matemaatikaüliõpilane

TOOMAS VAINO, tüüsikaüliõpilane, Füüsikaüliõpllaste Liit

IVO VALTER, arstiüliõpilane, Eesti Arstiteadusüllõpilaste Liit

IVAR VATTIN, juuraüliõpilane, Virumaa Selts

ÜLO VELDRE, ajakirjandusosakonna lõpetanu, Eesti Üliõpilaste Selts, 
üliõpilaste ametiühingu esimees

MART VELSKER, eesti filoloogia üliõpilane, ülikooli nõukogu liige

Edustuse
taastamise
komisjon
Kristel Ehala 

Olavi Paide 

Alar Pandis 

Madis Päts 

Martti Raidal 

Artdres Rekker 

Margus Sanglepp 

Hando Sinisalu 

Taavi Toom 

Eno Tõnisson 

Ivo Valter 

Ülo Veldre

Edustus 
ka Tallinna 

Tehnika
ülikoolis

Tallinna Tehnikaülikoolis liigu
takse üliõpilaste esindusorgani poo
le umbes samamoodi nagu Tartu 
Ülikoolis. Vahe on peamiselt sel
les, et TTU-s on juba tükk aega 
tegutsenud Üliõpilasliit, mis moo
dustati tühja kohta täitma ja mil
lest ongi tublisti kasu olnud.

8. oktoobril moodustasid TTÜ 
akadeemiliste üliõpilasorganisat
sioonide ja teaduskondade kildade 
esindajad Ajutise Konsultatiivkogu. 
mis hakkab ette valmistama edus
tuse moodustamist. Koosolekul lei
ti,, et edustuse moodustamiseks tu
leb korraldada demokraatlikud üld
valimised, kus hääleõigus on igat 
päevase osakonna üliõpilasel. So
bivaks edustuse suuruseks arvati 
20—25 kohta, ning sobivaks vali
miste ajaks peeti detsembri esimest 
nädalat. Praktilistes küsimustes ot
sustati toetuda endisaegsele koge
musele. Vaidlusi tekitas, kas kasu
tada nimekirjalist või isikuvalimis
te süsteemi, see küsimus otsusta
takse hiljem.

Moodustati 4 toimkonda: vali
miste reglemendi toimkond, valimis- 
toimkond, pressitoimkond ning 
toimkond üliõpilaskonna ja edus
tuse põhikirja, kodukorra ja teiste 
dokumentide eelnõude koostami
seks. Konsultatiivkogu võttis vas
tu seisukord ühjselamute^ üüri 
tõstmise jä õppemaksu k'öhtä.

Ajutine Kbnsujtatiiykqgu hakkab
' ц- лтл - " rta £l ‘/aia

Öüšfeie!



Mis oli TÜ üliõpilaskonna 
Edustus ja mis ta 

võiks olla?
Iseseisvuse ajal oli Tartu Üli- üld-, hõlmu-, reisi- ja informat- ma ja selleks ongi edustust vaja,

kooli üliõpilaste esindusorganiks siooniosakonnaks, Korraldati läbi- sest kui me ei kaitse ise end, ei tee
Edustus. See nimi oli laenatud käimist teiste ülikoolide ja üliõpi- seda meie eest ka keegi teine. Te-

ritelt. Edustus valiti de- laskondariecra Кя -sHnpnHiaaHrlpW

Kõik üliõpilased 
praegul moodustavad

üliõpilaskonna
________  __ w% ,V.W1V ja stua meie eest ка Keegi teine, le- Esimesed üliõpilasühendused Tar- Edustuse ülesanneteks seati ÜÜÖP*'

põhjanaabritelt. Edustus valiti de- laskondadega. Ka stipendiaatideks gutsesid ju üliõpilasmajaski aka- tu ülikoolis kujunesid juba 17. sa- laste esindamine ning iijiõpil^ste
mokraatiikul hääletusel. Sinna kuu- saadetud üliõpilased said stipen- deemilised organisatsioonid: peale jandil Uppsala eeskujul. Tolleaeg- kultuuriliste ja majanduslike ette*
lus 30 saadikut ja ta tegutses põhi- diumi edustuse kaudu. Tänapäeval edustuse oli seal akadeemiline sed natsioonid ühendasid endas võtmisle juhtimine. Edustuse otsu*
liselt toimkondade kaudu. Selles oleks sellel toimkonnal tohutult maleklubi, ühing SELL, Hõimuklu- ühe maakonna üliõpilasi. Juba sed olid kohustuslikud kõigile >4)'

‘-"J -- avanenud uksed vä- bi jt. Nende tegevuse hoogusta- tsaaririigi ülikooli algaastal ühine- õpilastele ja hakkasid kehtima Pa‘
^koolidesse. Üliõpila- miseks oleks vaja, et üliõpilaskon- sid üliõpilased üleüldiseks üliõpi- rasi kinnitamist ülikooli valitsuse

sed ei tea praktiliselt midagi õppi- nai oleks ka selles majas sõna- laskonnaks (Allgejneine Burschen- poolt,
misvõimaiustest välismaal. Välis- õicus. *rhnft\ : 1

liselt toimkondade kaudu. Selles oleks sellel
kirjutises tahaks vaadelda neid tööd, sest on
toimkondi ja asetada nad täna- lisriikide kõrgkoolidesse
päeva.

schaft). See ei püsinud kaua, üli
õpilaste arvu ja eriarvamuste kas-,w,v(r opnasie arvu ja eriarvamuste kas- , ., Qjjöp|.

juhatus: esimees, abiesi; seile'kohla. Ä , 7  ülikool an- #  0|iõpilaskonna „ääiekandjaks Ä t S T J l T Ä  l a s S a f  õ ig ü f  „s“aleda° ülikooü

ud fu h a tu s rtliu  kuuTustd peaks^kehtima ka6 praktika kohta' g j  .ratsi° “nid Ч Й Н -4 »  Ä  . «
spool mainitute veel abisek-. sest iseei hea tahtmisp murnc ^

misvõimaiustest välismaal. Valis- õigus,
edustuse tööd juhtis kolmeliik- toimkond peaks andma infot ka

meline juhatus: --  ’ ’ ‘
mees ja st
laiendatud , . , ............. ............  r .._.
peale eespool mainitute veel abisek-. sest
retär, laekur ja abilaekur. Sekretäri jõua ......

ei tule mõista selle tänapäevases g? sellega' * .. . ■ f\v - T  ~ Convent. Üliõpilaselus oli sel iuh- am Ja soetust mitmetele ettevoi-
tahenduses. vaid teda võib võrrelda gu ilmub «Üliõpilasleht» korporat;  tiv osa Viimasega tu li ' 19 sajandi m istele’, muuhulgas andis ülikool

teadusasutuste teadussekretäridega ф  Suur koormus langeks ka л Й е ^  i l l i  Tahti korD^ Is a k a !^  lõPul võidelda ka esimesel eesti Edustuse käsutusse ka ruumid. Es'
Tanapaeva asetades täidaksid nad hoimuosakonnale, sest ei ole vist ™ «use l tK\ <ami korp «bakaia» üliõpilaste organisatsioonil Eesti al£ u 0,ld need endise ühiselamu
oma kohustusi samuti nagu iseseis- Soome ülikooli, kellega TÜ poleks lastes oma juubeliks valja proovi- oiiõn laste Seltsil D::" :
vusajai Võib-olla oleks sekretäril sõlminud koostöölepingut. Toim- Jlum bri. Nad loovutaksid heamee-
seda paberipahna rohkem, sest kond peaks hoolt kandma ka üliõpi- ,& a , se“e. ajalehe üliõpilaskonna
praegune Eesti Vabariik ja Tartu laste sõitude eest, aitama vormis- baalekandjaks, _.et see oleks ülikoo-
Ulikool oskavad seda nõuda. tada dokumente ine. ’’ võimudest sõltumatu leht.

praeguse Riigi Keskarhiivi hooHeS' 
Aastail 1925—26 sai üliõpilaskond 
üliõpilasmaja peahoone kõrva; 
Praegu asub selles hoones ülikool' 
kohvik. 1922. aastal seati sisseД 3 
Tartu üliõpilaskonna välismärk 
valge põhja ja tumesinise äärcg3 

Eesti üliõpilaskonna kujunemine üldmüts märgiga «Apollo tempe'1'
irill4 Wlllorne anrflocoiriolt ~l

tada dokumente jne

Et põhitegevus toimus tormkon- ф  Majandustoimkond juhatas ф  Vanasti oli olemas veel lu- . . .  , .
dades, siis tutvustaksin ka neid. üiiõpilaskööki, käsutas ning hoo- gemislaua toimkond, kes hoolitses -r- f ^  , и)юР as , na kujunemine
Toimkonnad jagunesid alalisteks ja litses üliõpilasmaja eest (praegu- selle eest, et üliõpilastel oleks või- larlu? Kulges aeglasemalt ei oi-

eriülesandelisteks, st. neid moodus- ne vana kohvik) tema käes oli ka malik lugeda ajalehti ja ajakirju. ,nu“e J“_ Ka|qeest‘ arnaHi7 K f/a i Mütsi kandmise õigus oli igf1
• tati näiteks mingiks ürituseks. üliõpilaste haigekassa. Ka «Aka- Sinna olid tellitud peaaegu kõik Fsiq| ‘ L u i  Vornn’ üliõpilasel, ent korporandid kand-

. , . . . .  . . .  decmiline Kooperatiiv* oli seotud. Eestis ilmuvad perioodilised väi- rf t si00nides l 8 2 1 a  sid enamasti oma värvimütse.
Alalised toimkonnad olid: uid- edustuse kaudu inajandustoimkon- jaanded, aga samuti suuremad vä- [ °  p ,? ’ or . f, ■ . ь ,,

toimkond, valistoimkond, inajan- naga. Tänapäeval oleks majandus- iismaal ilmuvad. Tänapäeval täi- Lsl'ca oo-st asutajaliikmest
dustoimkond, «Üliõpilaslehe» toi- toimkond edustuse majanduslikuks dab seda ülesannet väga hästi - ecstl so°st. tsimese eesti uli- ^
metus ja lugemislaua toimkond. aluseks, sest praegune maailm on raamatukogu, nii et omaette toim- organisatsioonina alustas

üles ehitatud rahasuhetele. konda ei ole enam vaja. Ж  *a.s.tal tegevust eelmainitud
ф  Uldtoimkonna esimeheks oli

edustuse esimees ning tegeldi üli- Praegu tundub küll naljakas, et, .. , i i i  °  °  —  * i tS * i\uu 11£И|йлйз, ci
opilaskonna kodukorra ja maarus- oli üliõpilasköök, aga kui ülikooli 
tega ehk üliõpilaselu reeglite ning sööklas on lõuna hind tõusnud 2— 3

EÜS. Selle sajandi kahel esimesel 
aastakümnel tekkisid Tartus esime
sed eesti korporatsioonid, 1911. aas
tal asutati esirnene naisorganisat* 
sioon Eesti Naisüliõpilaste Selts.

Üliõpilaskonnal oli arvukalt ette
võtmisi. 1920. aastast ilmus ta*?. 
«Üliõpilasleht», aastas jõuti v W  
anda kuni 13 numbrit. Tegutset'UHUU nuin l J IIUIIIUIU.

Uute organisatsioonide ja meele-, kirjastäinisalal, asutati
- - -------  Koolis maksat) üliõpilane ainult milleks hakata leiutama ja lgra tast.I oludega .elavnes ka omavahelise pandi alus toouurooie ю opp • ^

ja kodukord muutuvad ipeile sea  ̂ poole hinnast, ülejäänu tuleb edus- Ent siiski tuleb vanale luua juurdeI ühenduse loomise püüd. Aastail L?.!1, . ’ organiseeriti uiiopii

tuselt, ülikoolilt ja sotsiaalabilt, uusi funktsioone, sest aeg on eda-| 1913— 16 anti ühiselt välja «Üli- , a^e, Pai\̂  vaa/ 1!?,.a s , „ I me- 
Kas Deaks nii olema • 1Ы TffcM ci и.-ь..— i ---1 - ........................... .......................... 4~ "* .........................

dusteks, mille järgi peame hakka v— Ja suuiadiduiu. uusi junkisioone, sest aeg uu eua 
ma Tartu ülikoolis elama. Kas peaks nii olema ka TÜs?), si liikunud ning ühiskond muutu

Varsti on oodata hinnatõusu, tõu- nud.
.

 . . . . . .  , ,  u u u a . ü  U l i m a i . U L l 3 U ,  IU U -

Valisto inkonna nimigi utleb, sevad transpordihinnad, ühiselamu- 
miilega tegeldi, toimkond jaguneb üür. Keegi peab ju üliõpilast kaits-

btiii vaija «uu- • v u u i u i u i t o  ivbsj. ^
õpilaste Lehte»: Loodi Asemike tast korraldatud üliõpilaskonna to?'
Kogu, mis täitis keskorganisatsioo- tusnädal. See tõi üliõpilaskonna

a m f i d c c  D c v v c n  I ,n l  funktsiooni. 1917. aasta märtsis «utusse mitte ainult raha, vaid ara-
AJMUKfcb KhKKER I korraldati esimene üliõpilaste ta  ̂ siinsete ettevõtmiste vastu W

1 kongress, seal osalesid, nii organi- laiemat huvi. 
seeritud kui organiseerumata üli-

wPn|!aSn?-r,4ÜihtSUSt, keeru- Üliõpilaskond arendas ka aktiiv
1 ne poliitiline olukord V õ id e ld i seid välissidemeid. Kuuluti ralivU5'

rahvusteaduste eest, ü lik o o li eva- vahelisse üliõpilasliitu. 1923. ayf
ueermiise vastu, osaleti Vabadus- ta l algatati B a lt i  ü l iõ p ila s k o n d a ^

Loplikiil 1 otsustati jaatavalt |jjdu loomise mõte. Asutati ÜJ
üliõpilaskonna kui organisatsiooni S E L L  (Soom e- E esti-L äthL eedu  ■

? f Ä ! n e .o o n St' V,a b a r i i f 1 J a r t .u Korraldati iga-aastaseid konverent'

l o i i  nw l ,af s a ,ull0P'' se, üliõpilasvahetust ja muud koo*-

* 1 » ® '  m * .5 3 E - s  S a S S I S a g a S  i S S H S s s

Komisjoni esimene 
koosolek

62. Ülikooli üliõpilased moodusta- öjikoolilisel vaidluskoosolekul tel- kelle käest saab infot” komisjoni 
vad üliõpilaskonna. sipaeval, 16. oktoobril, kell 18.15, tööst telefonil 35 180

uq c r- . P auditoorium 234 ning ülikooli
63. Oltopijaskonna huve ^esindab toimetusse (peafooue, te- . Edustllse taaslamise____ U J U 1 V I IV  lU I I I I V

Üliõj)ilaskonna Edustus, mille lefon 35 180). 
liikmed valitakse ülikooli nõu
kogu pooit kehtestatud korras.

64. Üliõpilaskonna Edustuse ot
sused on kohustuslikud ülikoo
li kõigile üliõpilastele.

65. Üliõpilasorganisatsioonid ja 
Üliõpilaskonna Edustus kasu
tavad kodanike ühendustele 
seadusega antud õigusi ja te
gu ise vad ülikooli nõukogu 
poolt kinnitatud põhikirja alu
sel.

66. Ülikool ei vastuta ülikooli juu 
res tegutsevate üliõpilasorga
nisatsioonide ja Üliõpilaskon
na Edustuse kohustuste eest.

Edustuse taastamise komisjon 
peab õigeks taotleda kunagise Ü li
õpilaskonna Edustuse suhtes õigus- 
järgsust. Tollane Üliõpilaskonna 
põhikiri sobib põhiprintsiipide koos
tamisel võtta uue aluseks, sellega 
peab hakkama tegelema uus edus
tus.

Edustuse taastamise komisjon 
koostab tegevusprogrammi valimis
te korraldamiseks ning valimisees
kirja projekti kinnitamiseks ülikoo
li nõukogus. Ülikooli nõukogule 
esitatakse kinnitamiseks ka valimis- 
toimkonna liikmete nimekiri.

Edustuse taastamise komisjon on 
väga rõõmus, saades üliõpilaskon
nalt lahket abi heade mõtete näol.
Kõik ettepanekud on oodatud ko
misjoni koosolekutel, millest osa
võtt on vaba (koosolekud toirou-

komisjon

О д а ч  UE/ЧР O L E t^ i 
SINA TEIHUD TA£- 
TU O l ik o o ü
OÜÕPIL^KOUWA

з м ж в '

sõpruspäevad.

Murrangu üliõpilasriigi tegevus51 

tõi demokraatiat ja ülikooli au^- 
noomiat piirav 1937. aasta ülikool1 
seadus. Nüüdsest koosnes ü liõp i^  

Edustuse  ̂ esimesed tööaastad te esindus vaid konventide, see j^ 
möödusid võitlustes oma õiguste hendab korporatsioonide ja seltsi . 
eest. Alles üliõpilaskonna refererl- esindajatest. Organ iseerim atud  

dumi järel kinnitati 1925. aasta oma esindus puudus, kuid nad P1 

ülikooliseaduses tegutsemise pea- did' alluma vastuvõetud otsuste*;' 

mised põhimõtted. Üliõpilaskond Seati sisse, järelvalveasutus. ^  
moodustus üksikisikutest- ja esin- õpilasriik hakkas lagunema, kol1̂  
dus valiti kõigi immatrikuleeritud aasta pärast lõpetati selle eksiste* 
üliõpilaste poolt üldise, otsese, sa- rimine üldse, 
lajase, ühetaolise, proportsionaalse 
valimise alusel vähemalt 15 allkir

ja g a  nimekirjade järgi, Siinkohal л 
tuleb rõhutada, et alates 20-ndate 
aastate keskpaigast tegutses Tartu •  
ülikooli juures pidevalt üle 80 or
ganisatsiooni: seltsid, korporatsioo-
nid, lühemat aega koos käinud ^  aasta eest osales esrm 
maakondlikud kogud, teaduslikud Edustuse valimisel 1920. aasta 

akadeemilised seltsid, samuti usuli- 56% üliõpilastest. Edustusse kulJ
sed, karskus-, spordi- ja muusika- lusid nii seltside, korporatsioon# 
uhingud. Oma uhendused olid ka ’ , ,
balti-saksa, vene, juudi ja läti üli- organisecrumatute kui ka vahend f
õpilastel. Tegutses ka mitmeid iili- rahvuste esindajad. Nii sai algllS

õpilasorganisatsioonide koondisi, ühendus, mis pea paarikümne te£e

i( rnSJ r ^  vusaasta jooksul näitas oma ê  
Korporatsioonide Liit (EKL). 1927. J . . n s
aastal loodi Organisecrumatute jõulisust ja vajalikkust ning jeei

Büroo, üliõpilasriigi selline üles- sellega endale nime Tartu üliõpi^ 5

ehitus tekitas ka Edustuses oma- riik. 1920. aastal vastu võetud f ’
vahel vaidlevaid rühmitusi. hikirja esimene punkt kõlab

Tartu üliõpilased moodustavad 
30-lnkmeline Üliõpilaskonna - 

Edustus valiti tavaliselt kaheks se- op.laskonna». Seega on tänase 

mestriks. Selle organiks olid Edus- olemas eeskuju ja seda mitte аШ" 
tuse poolt otsesel ning salajasel uue ühenduse loomiseks, vaid 

hääletamisel valitud 7-liikmeline igapäevaseks tööks.
[juhatus. Töötasid mitmed toimkon- . 
nad, mis tegelesid näiteks väüssi-
demetega, «Üliõpilaslehega» jm. KATRI RA I^



EDUSTUS

HEAD 
TUDENGID!

on karm ja kõigele vaata- ÜLIÕPILASTE HUVIDE EEST?
Ща̂  väga materiaalneЪ  Ülikoolis Ri»k vajab kõrgharidusega spet-
" ..«rubla»*nimelisest lepalehest ei sialisle ja eks sellepärast võjb mi-
ра̂ е siingi üle ega ümber, Ja kui dagi udust kuulda kõhnukesest
N  võis tudengi finantsolukorda kompensatsioonist ja tõenäolisest
ISei9ornustada: ei ela ega sure, abirahast, aga see pole tühi koor-
jjjnult virelemiseks jätkub, siis lä- gi,

s o ik u s  ei jätku enam virelemi- Samamoodi võiks läbi hakkida ka

kõik teised instantsid, ent lõpptule-
i Ühika üür'tõusis 3,5 korda ja mus on ikkagi sama — UPPUJA

rahaliselt ei olnud .see just PÄÄSTMINE ON UPPUJA ENE-
,г.11‘ Põlju, oli see alles algus . . .  SE — st TUDENGI ENESE ASI!
°̂Plik number saab olema aasta- Kandikul ettekandmise aeg on läbi

pa«ri pärast veel 4 korda kõrgem. — «kuldne komsomol» omadega
i , 1  • õhtal ning aü paneb pillid kotti

.Woobn keskpaigast tõusevad detsembri]
'toiduainete hinnad kui lisatasu 10; actsemt)n|- 

I»° . ent toitlustusettevõtetes, Teis- Paraku loetletud probleemide 
“ ^otjadega läheb söökla toit vähe- (elu kallinemise) vastu ei aita 
кам- ^  (teoreetiliselt kuni 12X) enam samad vahendid, millega saa

rmaks, «Luureandmete» põhjal di jagu sõjalisest ja punastest aine- 
PKs praad ülikooli sööklas hak- test, sest seekord pole vaja mingi- 

maksma ca 2 rubla, korralik sugust struktuuri lõhkuda, vaid 
Ulla kokku 4—5 rubla, ehitada. Näiteks protestiaktsioo-

iaamiHrisi võrdsustatakse rii- nid’ õPP« t00 boikoteerimine, (sõi-
?'■ ia t l . • !  S f l u  Mnn i  mu)kirjad ajalehtedele ei too soo-
^õpibsfif10 ястя hus' vilavat lahendust karvavõrdki lä-

['Pileti tõusü vähemalt 2X ftegeli- liemale- P'gem vastupidi. Samas
ku>t К Г г о Ь к е г ^  kohtadele (komisjonid, nõupidami-

u t ronkem). se(j j ne^  ^из Щjõpilaste probleemi-

Jjiietest ei tasu rääkidagi — (rii- de lahendamine oleks võimalik, ei
jj/Kornmertspoodidcs on need ju- pääse tudengid ligi. Mitte sellepä-
tiiWa ^ ’ komisjoni- ja koopera- rast, et keegi neid takistaks, vaid
'^aunlustes veelgi kallimad kui lihtsalt puuduvad vastavate voli-

jy- tagasi ja hinnad tõusevad tustega esindajad. Puuduvad isegi
ISa iga tunniga, kontaktaadressid-inimesed, kühu
TäheeU i . või kellele üldse teatada vastavate

’Ч а V sarn/1 У;0 no. komisjonide olemasolust või nõu-
^ 'г ь аа/ ае pidamlste toimumisest. Nii on mit-

®aadav'ifa uU iifn me^ rongid juba läinud ja lähevad

Ö S » j i  S l !  i Ä i i  v№lKi ninR lkk* ,lma tude" 8 iteta.

lisJ£? 1 ip^ks on ka õppimise tasu- Mida teha, et olukord muutuks?

Se!t vaid иуПе . Ол" Vabandage väga, aga see, austa-
'e Vist m-iaf  ; • ! ! Г  kusimus. Po- ttidengid, on juba ainult uppu-

otet jatkata . . .  j a encse asj Kõrvalisele abile ei

^Peatamatult tekib küsimus — maksa loota enne, kui olete kuivale
kii'- s" s jõuda kõrghariduseni, jõudnud. 
fj.1 ŝ e on taskukohane vaid uus- 
llhaste lastele. Õigemini küsimus
n selles: KES PEAKS SEISMA ÜLO VELDRE

Teisipäeval, 16. oktoobril kell 18 toimub TÜ peahoones 

^  234 avalik koosolek Edustusega seonduvate problee

m e asjus. Oodatud kõik üliõpilased!

Üliõpilaste majandusliku olukorra 
järsk halvenemine lähemal ajal on 
fakt, mis ilmselt pikemalt tõesta
mist ei vaia. Ja et loodav Üliõpi
laskonna Edustus selle probleemi 
lahendamise oma südameasjaks 
peab võtma, on ka selge. Iseasi, 
kui hästi-halvasti see tal õnnestub.

Edustuse loomise tingib aga va
hest hoopis tähtsam ja valulisem 
häda. Üliõpilastel puudub organi
satsioon, mille kaudu oma tahet 
avaldada, esindus, kellel oleks oma 
valijate mandaat seisukohavõttu
deks ja surveakisioonideks mistahes 
elualal. Seda ringi oleks rumal 
vaid majandusprobleemidega pii
rata.

Koordineeriva ja juhtiva organi
satsiooni puudumine on mitmetes 
kohaliku tähtsusega lahingutes juba 
valusasti tunda andnud. Kas ‘või 
näiteks sõjalise õpetuse lõpetamise 
küsimus, mis üksikute korraldama
ta pusimise tõttu venis lõpplahen
dus kahe aasta peale. Olude sunnil 
oli aga sellist organisatsiooni va
rem võimatu luua, sest seda oota
sid liialt meie tänased ühiskonna 
liidrid. Veel aasta tagasi oleks iga
sugune laiale alusele toetuv üliõpi
laste ühendus muutunud lääneilma 

arteide koostekoondiste taoliseks, 
ust oleks võrsunud truud järelkas

vu praeguste võimumeeste tegevuse 
jätkamiseks. Oniheks nii ei läinud. 
Mis on hea!

Akadeemilistes ringkondades on

pikka aoga valitsenud vaikus. Äh
vardav vaikus, kui mõelda 60-ndate 
aastate teise poole sündmustele 
Prantsusmaal.. Me oleme uus põlv
kond, kelle jaoks ajaiugu algab um
bes aastast 1980 ja kes ei pea en
dale lakkamatult meenutama, et 
nende esivanemaid on taga kiusa
tud ja tapetud. Meie vaatame tule
viku poole ja näeme, et meie tee. ou 
tõkestatud aegunud mõtlemise ja' 
komplekside sünnitatud tegevuse 
poolt.

Üks meie peavaenlasi on praegu
sel hetkel surmavaks sumbunud õhk 
ülikoolis. Vaatamata uue rektori 
aktiivsusega seotud edusammudele 
välissidemete valdkonnas (ja ega 
reaalset kasu pole paberil sõlmitud 
lepingutest Euroopa vanade 'ülikoo
lidega ka teab kui palju olnud), on 
ülikooli siseelu nähtavaid muutusi 
vähe. Lisaks sõjalise, kohustusliku 
kehaharjutamise ja KP ajaloo ka
dumisele ei ole suurt midagi nime
tamisväärset. Ja õppejõud jäid al
les!

Muret, tekitav on varem progres
siivsetena tuntud õppejõudude pöör
de tegemine õige mõtlemise tunnus
tusena ametisse saamise puhul. Pal
judes teaduskondades kuulutatakse 
järkjärgulist üleminekut ainesüstee
mile, samal ajal aga üritatakse 
uuesti sisse seada päevikuid puudu
jate märkimiseks. Karistuseks tu
dengi stipendiumist ilmajäämine. 
Üleminek ainesüsteemile seisneb pa

ha ühti õppejõudude alalises välis
maal viibimises, samal ajal kui üli
õpilastel on mõnel pool, nagu kuul
da, semestri käigus kasvõi nädala
vahetusel välismaal viibimine eks
matrikuleerimise ähvardusel keela
tud. Uued tuuled ülikoolis, kas 
pole?!

Ühesõnaga, pöördudes tagasi 
Prantsusmaa sündmuste analoogia 
juurde, võime sõnastada oma ees
märgi: tuleb hakata mässama. Mee
nutagem mässuasjanduse geniaalset 
praktikut Lewist: tähtsaim on tu
gev juhtiv organisatsioon. Just sel- 
line peaks Edustusest kujunema. 
Alustuseks tuleb ajaloost õppust 
võttes tegelda ülikoolis valitseva 
mandarinisniiga, küllap võitlus 
juba sellest kiiresti laieneb. Esime
ne asi ori valitseva klassi (ülikooli 
õppejõudude ja teenistujate) tead
vusse viia, et oleme täisväärtuslikud 
inimesed. Arvan, et paljud on saa
nud tunda suhtumist «mis te, poi
sikesed, haugute», kui nad juhtu
misi isiklikku arvamist on omanud.

Tartus on piisavalt kivisillutisega 
tänavaid, et vajaduse korral barri
kaade ehitada, kui meie ees muidu 
ei taganeta.

Valigem siis ruttu Edustus ära, 
et kevadel oleksime valmis kehtivat 
korda muutma. Et de Gaulle’i kom
bel langeksid tänased omariikluse 
patriooaid ja sünniks uus, meieaeg
ne. riik!

KAAREL TARAND

Vali
mised
ukse
ees.

Kes
keda?

enam
kaugel

.. *



ÜNIVSESITAS TARTUENSIS

TERVITUSEKS KALJU LEPIKULE
Kallis Kalfu Lepik,

TERE TULEMAST laas Eestisse pel nagu sisse põletatud. Päriselt h e a  v a h e n d i t u s ,  mitte JJ
ja jäjle Tartussegi! Homme, 13. ei saa iemast isegi ausalt põhjani huius või unustus, vaid vastas^
oktoobril tuled Sa koos Asta Lepi- minev kirjandusteadus lahti, armid ne kokkukuuluvus. Kui lu uW j
kuga Tallinna sadamas laevalt ma- jäävad ikka. «Kirikus» tunnistab Mina, et
ha,. 17. oktoobril jõuad Sa kunagis- Kuidas teha templivaba (ja temp- küsisin tasa ema käest, /
se Emajõe Ateenasse, ja päev hil- leid kõrvaldavat) kirjandusteadust, mina saan paradiisi //». si'saL
j cm, 18. oktoobril ootame teid mõ- see on meie päevil väga terav ning reedab selgesti, kuidas juba v*J
lernaid ülikooli aulas. väga valus küsimus. Kes ütleb selegi lapsele on tajutav vahe t

Kui Sa kevadel siin käisid, siis nüüd, et see ülesanne köib meile kutava ja soovitava vahel, W'
Sa tunnistasid, et-Tartule jäi väga hetkel üle jõu ja seepärast on aru- sellest, mis talle pakutakse, 0»
vähe aega. Vähe aega jäi tegeli- kam oodata paremaid aegu, see on ща jaoks vähe, sest see pole *
kult üldse, sest nagu Sa rääkisid, tegelikult araks löönud, Isegi kui mendamatult hell. ,
selleks et Tallinnas pisutki üksi lii- need paremad aiad tuleksid — vas- See, mida Sinult meelsamftj' i
kuda, pidid Sa kavaldama ning üt- tupidi Artur Alliksaare kinnituste- teeritakse, on järelikult ikkagi
lema ühes kohas, et ei saa tulla, le —, tähendaks see ikkagi, et prae- |ine koor hella, võib aimata, ,L
kuna pe.ad olema teises kohas, ja gugi elavad kirjanikud, Sina kaasa gesti haavatava tuuma ümber. ;
selles «teises» kohas jälle, et oled arvatud, peaksid juba ette leppima teerigu nad teisiti, tsiteerigu
kahjuks «kolmandas» kohas kinni, sellega, et paremad aiad tulevad et oleks ühtlasi ka küsitud,

Alles siis tekkis mõneks hetkeks pärast nende surma. Justkui alles need lihtsad sõnad on karmid- ,
aega, kus Sa said olla enesega ning siis võiks kõnelda kõigest; justkui miks? Aga oma reaalse a ja lo o ;
vaadata Tallinna kellestki sõltuma- alles siis saaks tõsi tõeksJ Kes või res on meil kõigil, isiklikust^
tull. Seekord Sa ehk nõndamoodi mis seda garanteeriks? loost isegi sõltumatult, väga
kavaldama ei pea. Kuid aega jääb ÜHEL MAIPÄEVAL pidasid Sa olla hell — kuigi võib-olla jus,[ ,
vaheks sellegipoolest. Ja seda aega, mulle oma köögis, mille laua taga da rohkem me seda hellust vaH
kus me saaksime segamatult kõnel- me istusime ka siis, kui ei olnud Usk iseenesest meile seda njU

, - ' -,-J -- 1 J ......... viil

i. V 4 » V £ j II OV.1IV ------------  --- - ----- - p -  ------- - I---- ---- -------  --- J ------- J  J.. jflf
aja küsima, kui see on meie eneste nius. See oli lihtsalt jutustus sel- ta suudab näiteks tagada, & sp

da kõigest, mis on lu lnud  okupat- söömist, väikese loengu sellest, mis kinkida ei saa, kuigi ta pakub 
siooni all ja paguluses läbi elada, on o m a  aeg.  See ei olnud teo- le lootusi. Rahvuslik poliitika . 
ei tulegi. Kust me peaksime selle reetüine käsitlus ega isiklik pihti- meid helluse juurde ajjes s iis ..

elu, mida saab paremal juhul ehk lest, kui tähtis on kokku viia kaht mesed ei muutu pagulasteks, 

peajoontes kokku võtta, mitte aga hargu kiskuvat asja — teise ini- tulebki, miks on hellus meie 
korrata? rnese elulugu oma ajas ja enda et- isesugune tabu. VÕib-olla j us. i

MÖNED AASTAD TAGASI pidas tekujutusi oma ajas teisest inime- omakorda tuleneb Sinu luulet 1 

Hando Runnel Tartu kirjanduspäe- sest tema ai as- 01en seUe flle nüüd ' I e p p i m a t u s s i 1 m а к i 
vadei ettekande sellest, kuidas luu- hiljem ikka ja jälle mõelnud kolme l i k k u  s e g a  — varjaku see ■ 

letajat võib pahaaimamatult valu- j
salt ja järelikult ka valesti mää-- \\
ratleda. Võtad sõna, mis on käibel 
muja! või mis on olnud käibel va-' 
rem, kannad selle uude aega üle — 
ning lööd ainukordse inimese ainu
kordsele loomingule nagu standar- 
ditempli. Kahjuks usub enamik ini
mesi seda templit võrratult rohkem 
kui luulet ennast ja nii on see tem-

ESIMENE SULEPROOV

Mida Jutustavad vanad 
putastaa katad!

Mesikäpp

Sügis. Tutil kihutab halle pilvi ja 
vahel tibab vihma. Orjakari istu
tab teeääres kaski. Nad peavad  ̂ ka 
halva ilmaga tööl olema. «Tööle, 
mis te vahite, kas te siia laisklema 
tbiite», nii kostab kupja hääl ja 
piits langeb plaksudes tööliste tur
jale. Kõik on kiiresti tööl: ühed 
kaevavad uuke, teised asetavad 
neisse taimi ja täidavad mullaga.

Kostab kapjade plagin ja krahv 
uhkelt sõidab tööliste poole. Kub
jas sunnib orja rutemalt tööle, et 
härra ka näeks töö edukust, sest 
töö on juba lõpule jõudmas. Isand 
on tööga üsna rahul, ta ei kärgi 
kupjaga vaid räägib' üsna lahkelt. 
Vaesele orjale ei saa aga ükski 
lahke pilk osaks.

Kased võiksid veel paljugi jutus
tada, mis nad oma pikal eluajal 
on näinud. Nad on mitu inimpõlve 
läbi elanud, kuid nüüd seisavad 
kased ikka veel. Mitmeid on torm 
murdnud, mõned inimesed raiunud. 
Need, kes veel järele jäänud, ehi
vad end igal kevadel rohelise rüüga 
ning. sügisel langetades lehti, kohi
sevad kaeblikult, nagu orjaaega 
meelde tuletades.

* * * * * *

Avaldatud Koeru õppurite ühin
gu «JÄRVALA* ajakirjas «LOKE» 
laupäeval 19. märtsil 1933. aastat. 
Tolleaegne ajakirja toimetust 
Richard Krustani (päätoimetaja), 
Aino Murakas (sekretär), Leida 
Kaik, Uku Kruilo, Bruno Schütz,

Helmi Rose, Olga Birnbaum. Aja

kirja «LÕKE» esimene number nägi 

ilmavalgust kesknädalal, 18. veeb

ruaril 1920. a. Oli traditsiooniks, et 

autorid kasutasid enamasti varju
nimesid.

1933. aasta märtsis oli Kalju Le
pik Koeru algkooli V klassi õpi
lane.

Kuus kooliaastat — iga päev 

sügisel, talvel, kevadel ja suvel kul

ges ta koolitee põliskaskede all. 

Puiestee on praegugi alles, ainult 

tublisti hõredamaks jäänud.

Toimetanud ja kommenteeri
nud TULLIO ILOMETS

probleemi, õigemini kolme mure 
pärast. Need on sõna «pagulane» 
tähendus, rahvusliku poliitika üles
anne ning usu, uskumise sisu. Kõik 
liiisugused probleemid, mille iile 
juurdlemata luleb Sinu luule ja jä 
relikult ka Sinu enda mõistmise 
asemele pealiskaudne ning seega 
ka ajutine imetlus.

MULLE TUNDUB, et Sinu luu
let lugedes või kuulates seatakse 
selles esikohale l i h t s a t e  s o 
ri a d e ka r m u s. Kui siis sellele 
karmusele hakatakse poliitilisest 
ajaloost õigustusi otsima, saadak
segi kätte «templi»-luule. Kas ei 
ole nii, et nende sõnade karmuse 
taga aimab mõista tahtja i g a t 
s u s t  he i  I u s e j ä r e 1 e? Usun, 
et see igatsus oli olemas juba en
ne, kui Sinust sai pagulane. Et pa
gulane ei saa tunda siirast hellust 
— nagu see on kättesaamatu ka 
okupalsioonialusele siseemigrandile 
—, see peaks olema mõistetav iga
ühele, kes tahab meie rahvuslikust 
tragöödiast XX sajandi keskel otse
koheselt rääkida. Pagulasaastate 
loomingus oleks igatsus helluse jä 
rele seega ootuspärane. Kuid see 
igatsus on Sus, arvan ma, olemas 
juba isegi enne esimesi luuletusi, 
lapsepõlvest peale. Ega hellus ei 
tähenda poputamist! H e l l u s  on

Fotodel:

ennast kuhu tahes, mõnikord ^  
ni paguluse taha. ,

MUIDUGI ON S1LMAKIRjAL| 
olla kaugelt kergem kui o l l a ■ 
Silmakirjalikkus on kahetsusva. - 
mäng, kahetsusväärne küll. . ((r 
mäng siiski. Hellus seevastu eLä; 
lii olla mäng, see peab olema st-̂  
ja seepärast tundubki mulle, et<  ̂
Sinu luuletustest otsitakse 
«mänguasju», siis seegi on

- ■ - 's f tlaadne lihtsameelsus, sest ^

J
|F

vähemasti muigad mängu üle 
ei lepi selle mänguga, mis J 
siiras, mis pole aus. Selles 
kuuluvad hellus ja ausus tihed1' 
kokku. ... л

See, et Sa igatsed helluse У?' й: 
ei tähenda ometi, et ses maid 
pole võimalik näiteks vaheiiö j 
rõõmu tunda. Nii on Sinulgi n jj, 
jälle rõõmu Adspnist Illimari 
Kui tema hakkab elama heHe jjti 
maailmas, siis see oleks Sulle j. 
saks kingituseks ka pärast su 
päeva.

Hella rõõmu ja nägeuii^-j/ 
PEETER OLES^

'P.S. lugejale: Illimar Lepik L  

Wiren on Asta ja Kalju Lei|slj- 
pisike tütrepoeg, keda peres 
takse Artur Adsoni järgi Adso'

Ш  Endine Tollide suguvõsale kuulunud Aruküla mõisahoone. Kahekümnendate aastate algul asus siin 
Kõerti kõrfeffl alfkool, seejärel Köeru algkool ja taienduskoõl, pärast sõda Kbery keskkool.

T t lL t lö  ILOMET5A fbtö 1964: äastäst

Kalju Lepik Alatskivi koolimaja ees aprillis 1990.
MÄLEV TOOME f° ,

KällÜ Lepik KiHätidüsitiuüšeumi direktori kabinetis --  .<
J MARGUS KASTERPALU



МогЫ поп eloquentia, sed remedlls curantur
HAIGUSI El RAVITA ILUKÕNEDE, VAID RAVIVAHENDITEGA (CELSUS)

Endakssaamise nimel
SEEMNE VILJAKS SAAMISE 

‘GIAMMUSES IMES avaneb elu 
*ügav hoovus: kõik elav saab, kas- 

areneb iseendaks, teostab oma 
i°omust. Küllap on ka arstiks saa- 
l,li$e seeme mõnes inimeses süga- 
ü,al olemas Inimese tegevusalad 
lagunevad sunduseks, ametiks ja 
*ulsutnuseks. Arst olla on kutsu
dus, ehkki võib olla ka amet. Kut- 
sutnus on tegevusala, milles inime- 
ne oma eluteostuses puhkeb iseen- 
(fiks, tunneb end ära, on õnnelik. 
”lu on endakssaamise tee.

Arstiks saamine käib igal tuden- 
№ omamoodi. Küllap kogenud kol- 
[eegid teavad, et erialane edukus, 
'Ainese eneseteostus arstina ei ole 
°[se seotud õppeedukuse ja eltsami- 
"innetega. Saada ainult viisi ei tä
henda iseenesest saada heaks ars- 
‘iks- Kolmed-neljad ei osuta tingi
tuta halba arsti. Inimene võib 
Puhkeda ka pärast kooliaega.

Aga on neid, kes juba tudengikit- 
ls tunnevad end iseendana, oleva-

■ na õiget teel. Neid ei olegi nii vä
he. kelle erialane huvi tärkab ja 
i°rnieerub juha ülikooliajal. See 
L'õib olla teaduslik huvi või kaldu- 
Uus, aga võib olla ka praktiline: 
«liiniline tung olla. Need on tuden
gid, kes kuidagi märkamatult jää- 
üaä raamatu juurde, laborisse või 
jlünikusše kauaks pärast tööpäeva 
{()Ppu. Enamasti tekib neil õppetööl 
Mõningaid raskusi või vähemalt 
^^saamatusi, sest nüüdsetes õppe- 
Ijjdanides ei ole ju ette nähtud, et
*regi ‘tunneb millegi vastu huvi. 
:Ppeplaan konvoeerib arstiteaduse 

õpilast ühelt kursuselt teisele, 
'Uhamata pikemalt peatuda selle 
luures, mis teda huvitab, või sun- 
uides selleks une arvelt aega võt- 

Ta ei luba minna metsa või 
№e äärde, kui hing vajab. Nõnda 
võidakse tärkav seeme igavesti kin- 

trampida. Inimene ei puhke en- 
jUks, vaid kitrub õnnetu on see, 
wlle tegevus on muutunud sundu- 
Seks. Võib-olla aitab sel puhul, kui 
bQhetada eriala.
, Tärkamine ja võrsumine vajab 
^ead pinnast. Huvile ärganud üli- 
Ĵ Pilane vajab erialast eeskuju ja 
^vist valgustatud õppekaaslasi. 
j a vajab erialast akadeemilist koi-, 
ygiaalsust. Ühtlasi vajab tärganud 

fortneerunud erialanuvidega üli- 
opitashutk ainelistki toetust, stiitnu- 
f* oma teadusliku või kliinilise 
huvi arendamiseks võistlustöö või 
ülekandena.

Varasematel aastatel täitis vähe- 
"Jült osaliselt taolisi ülesandeid 

liidulise eeskuju põhjal loodud 
üliõpilaste Teaduslik Ühing. Tema
■ egevuses oli nii palju pealesuru- 
'Ut, et esimesel võimalusel ta suri 
välja, jättes omapead arstiteadus
konna üksikute kateedrite juurde 
«pondunud üliõpilaste teadusringid.
' ende tegevus on aga hajutatud, 

Puudub võimalus üksteist erinevais 
tegevusvaldkonnis rikastada, puu
dub pidev side teaduskonna nende 
õppejõudude ja kliiniku arstidega, 
«ellele õpetamine on kutsumus, 
ühekaupa pole ringidel ka rahalisi 
^imalusi konkursside, komandee
ringute ja konverentside korralda
miseks, toinvetise väljaandmiseks.
„ Selles olukorras pakub abi tqas 
uks iseseisvusaegne akadeemiline 
traditsioon. Teeme ettepaneku

taastada Akadeemiline Arstiteaduse 
Selts.

AKADEEMILISE ARSTITEADU

SE SELTSI algusmõte pärineb
1921.. aasta sügisest. Rühm arsti
teaduskonna üliõpilasi leidis, et 
oleks vaja akadeemilist üliõpilasor
ganisatsiooni, mis ühendaks endas 
õppejõudude teoreetilise pagasi, te- 
gevarstide praktilised kogemused 
ja arstiüliõpilaste huvi teaduslikuks 
ja praktiliseks tööks. Uue seltsi 
ülesandeks seati liikmete vaimne 
arendamine üldiselt ja arstiteaduse 
alal eriti, arstiteadusliku keele 
arendamine ja oskussõnade loomi
ne, arstlikke teadmisi ja tervishoidu 
puudutavate küsimuste populari
seerimine, ahvuslike raviviiside ja 
vahenditega lutvumine ja nende 
kogumine. 1922. aasta esimeseks 
semestriks, pärust pooleaastast et
tevalmistusaega, oldi jõutud niikau
gele, et 4. IV 1922 esitati ülikooli 
valitsusele seltsi põhikiri, kuhu oli 
asutajaliikmetena alla kirjutanud
13 õppejõudu-arsti ja 39 arstitea
duse üliõpilast. Asutajateks õppe
jõududeks olid näiteks professorid
H. Koppel, J. Miländer, K. Kõnik, 
A. Rammul, dotsendid S. Talvik, 
A. Lüüs, C. Schlossmann, dr. med. 
A. Valdes jt., üliõpilasteks E. Käer,
S. Lind, 0. Palu jt Niisiis oli uuel 
seltsil kohe algusest peale elujõu
du. Liikmete arv suurenes aastate! 
1922—27 104-ni, 1940. a. oli 140 
liiget. Esimene esimees oli TÜ las
tekliiniku dotsent A. Lüüs (1922 1 
— 1926 II), seejärel TÜ Kohtuliku 
Arstiteaduse Instituudi juhataja 
prof. dr. med. Siegfried Talvik. Pä
rast tema surma septembris 1929 
sai esimeheks prof. dr. med. Albert 
Valdes, kes juhatas seltsi kuni 
1939. aastani. Järgmine esimees 
oli dr. Felix Lepp. Л/IS ja kõigi 
teiste akadeemiliste üliõpilasorga
nisatsioonide tegevus lõpetati pu
navõimude poolt 1940. aastal.

/4Л5 korraldus avalikke ja kinni
seid ettekande- ja kõnekoosolekuid, 
ekskursioone, toimetas arstiteadus
likku kirjandust, omas raamatuko
gu ja lugemislauda.

koosnes tegev- ja toetaja- 
liikmetest. Uusi tegevliikmeid võeti | 
vastu Seltsi juhatuse poolt kahe 
tegevliikme soovitusel. Seltsi sisse
tuleku moodustasid liikmemaksud, 
annetused, toetusrahad jne.

Tartus asuvas keskarhiivis olev 
materjal on üsna piiratud. Lisaks 
liikmete nimekirjadele leidub seal 
vaid paar kirja rektorile, üliõpilas
konna juhatusele ja üsna huvitavad 
kirjad aastast 1943, mis näitavad, 
et AAS jätkas vaimset tegevust ka 
enamlaste esimese okupatsiooni ja 
saksa okupatsiooni a'al ning taot
les oma tegevuse legaliseerimist. 
Kas luba saadi, ei õnnestu arhiivi
materjalidest teada saada.

Allakirjutanud esitavad siinjuu
res palve kõigile, kes teavad mida
gi Akadeemilise Arstiteaduse Seltsi 
tegevuse kohta, tema arhiivi, raa
matukogu, ki~javahetuse ja viimas
te aastate (1939—40) liikmete ni
mekirjade kohta, pöörduda meie 
poole.

TÕNU PEETS, 
sisehaiguste ringi vanem 

ALAR SEPP,
Itorp! «Sakala»

1808

1817

OKS KATEEDER
1632— 165b Academia Gustavianal,
1690— 1699 Academia Gustavo-Carolinal ja
1699— 1710 Pärnu rootsi ülikoolil oma kliinikut polnud.
1802— 1817 Prof. D. Balk juhatab patolõogia, teraapia, semiootika ja 

kliiniku kateedrit.
1. mai 1804 alustab prof. Balki eramajas tegevust 10-kohaline nn. 

meditsiiniline kliinik, kus 1804. aastal raviti 153 haiget, kellest 
3 haiglas suri.
kliinik asub 1760ndail aastail rajatud ühekordsest kasarmust 
ümberehitatud haiglamajja Toomel, kus algul paiknesid peale 
10-kohalise sisekliiniku (II korruse pareinas tiivas) ka kirurgia- 
ja sünnitusabikliinikud (II korruse vasemas tiivas), 
valmis hoone mansardkorrus, kuhu kolis sünnitusabiosakond.

1817— 1903 kateedrijuhatajad J. F. Erdmann, G. F. E. Sahmen. 
L. Struwe, F. Oesterlen, J. J. F. Erdmann, A. Krause, V. Wey- 
rich, A. Wachsmuth, A. Vogel, B. Naunyn, F. A. Hoffmann, 
C. Schultzen, A. Weil, II. Unverrieht, S. M. Vassiljev.

Sajandi keskel kujunes sisehaiguste õpetamise süsteem, mis 
koosnes kahest kliinikust: teaduskonnasisekliinik (süstemaatiline 
käsitlus) ja hospitaalkliinik (haigusjuhtude analüüs).
J. F. Erdmann kasutas esimest korda Tartus Laennecki ste- 
toskoopi.
Kliinilises diagnostikas võetakse kasutusele mikroskoop. 
Demonstreeritakse ja 1899 võetakse Tartus kasutusele röntgeni
kiired.

1903— 1919 kateedri ja kliiniku juhataja prof. C. Dehio.
1919— 1939 prof. E. Masing; kliinik nimetatakse ülikooli ! sisehai

guste kliinikuks; II sisehaiguste kliinik oli Maarjamõisas.
1921 Haiguslugusid hakati täitma eesti keeles.
1922 Kliinikus avati biokeemia labor.
1927 Esimene sternaalpunktsioon Toomel.
1930ndate alguses esimene EKG Toomel.
1939— 1944 Kateedrijuhatajaks prof. F. Grant.
1944 Kliinik on lühiajaliselt evakueeritud Puurmanni koolimajja ja 

Haapsallu (seal ei töötanud), olles varsti jälle Tartus, sõja järel 
esimeseks ja ainsaks tsiviilhaiglaks.

1944— 1951 Prof. V. Vadi (oli 1921—41 II sisekliiniku organiseerija 
ja juhataja). Toome kliiniku III korrusel neuroloogiakliiniku 
ruumid, seejärel radioloogiakliiniku haiged, 195*1—72 dermato- 
veneroloogiline statsionaar.
-1956 Kateedrijuhatajaks dots. U. Lepp.
liideti kateedriga (kuni 1972) ka 1944 loodud patofüsloloogia 
kateeder.

1956— 1977 Kateedrijuhatajaks prof. K. Kõrge.
1968 Kliinikus avati sisehaiguste alal Eestis esimene intensiivravi- 

palat.
Toome kliiniku 111 korrusel avatakse gastroenteroloogiaosakond. 
Kateedrijuhatajaks prof. V. Salupere.
Kliinikust eraldus nefroloogia osakond.
Toome kliinik läheb remonti.

1820

1844
1896

1951
1955

1973
1977
1978 
1990

Sisehaiguste 
õppimisest Ja 
õpetamisest

Vastab teaduskonnasisehaiguste kateedri juhataja 
professor VELLO SALUPERE

A rs t ite a d u s -
U liõ p ile ste ...

(Algus 2, lk.)
Algul oligi eestseisus mõeldud esin
em a  teaduskonna kõiki 1800 üliõpi
last kõikidelt kursustelt. Kuna aga 
üldkogudel osutusid kursused eba
ühtlaselt esindatuks, otsustati ke
hadel moodustada liit, mille liik
leks tuleb registreeruda ja maksta 
nsaniaksu, näidates üles oma toe
tust. Liikmete registreerimine algab 
oktoobris.

Möödunud aasta tegevusest võiks 
teha sellise kokkuvõtte. Esiteks, üli
õpilaste ühispingutusega vabaned 
lõpuks ka arstiteaduskond sõjalisest 
õpetusest. Teiseks, eestseisus oli 
kürsuste ja dekanaadi vahendajaks 
mitme üksikküsimuse lahendamisel 
Kolmandaks, korraldati klubiüritusi: 
Peeti kevadpidu ja sügisel oli välis

maal õppinute muljete õhtu. Nel
jandaks, liidu vahendusel sõitis 13 
üliõpilast praktikale Soome, Rootsi 
ja Hollandi haiglatesse. Viiendaks, 
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Liit on 
koostöös Eesti Arstide Liiduga. Näi
teks Kardioloogide Selts on välja 
pannud oma preemia parimale üli- 
Õpilastööle; üliõpilased. osalevad 
kindlustusmeditsiini arutelus.
Kuuendaks, on tegeldud majandus- 
ja olmeküsimustega. Praegu uuri
takse ühikaüüri 250%-lise tõusu ta
gamaid. Ja seitsmendaks, eestseisu
se liikmed on saanud korraldava 
töö kogemusi. Kahjuks ei ole olnud 
küllaldane üliõpilaste osavõtt õppe
töö ümberkorralduste arutelust.

(Järg 8. lk.)

ф  Kui Teie ees seisab valges 
kitlis tudeng, millest Te tunnete 
ära, kas temast saab hea arst?

Egas ühekordse mulje põhjal küll 
ei saa kellegi kohta öelda, kas te
mast s^ab hea arst või mitte. Kuid 
õppetöö käigus üliõpilast jälgides 
võib siiski üsna tõepäraseid prog
noose teha. Suur huvi oma tulevase 
elukutse vastu peaks avalduma eel
kõige suure erialase lugemusena, 
sooviga vabast ajast meditsiinikü- 
simustega tegelda. Selline tudeng 
on teatud kursusest alates ka veel 
voluntäär mõnes arsticriala põhi- 
kliinikus.

Et arst oma töös lävib väga eri
nevate haigete inimestega, kes li
saks omaenda tavalistele psüühika- 
iseärasustele kannatavad veel ka 
oma haigusest johtuva hirmu all, 
siis on heaks arstiks saamisel veel 
teine oluline eeldus. Nimetame 9e- 
da siinkohal lihtsalt suhtlemisosku
seks. Hea arst peab tahtma ja os
kama haigega lävida, tundma end 
selles rollis algusest peale hästi.

#  Mida 011 kliinilises kateedris 
kõige raskem õpetada? Milles seis
neb kliinilise õppetöö eripära?

Millegipärast on levinud arvamus, 
et kliinilistes kateedrites õpetatakse 
haigusi diagnoosima ia haigeid ra
vima. See pole ju vale. Ent õigem 
on öelda, et Õpetatakse arstimist ehk 
teisiti — arstlikku mõtlemist, mil
lest siis tuleneb kõik ülejäänu. Ja 
tuleb lisada, et kunagi ei ole tule
vasele arstile kl ii nii istel erialadel 
võimalik õpetada kõikvõimalikke ük
sikasju ja fakte, õpetama peab nii, 
et tundes arstliku mõtlemise sea
duspärasusi ja eriala põhitõdesid, 
saab üliõpilane ja algaja arst ise 
alati vajaliku juurde lugeda. Arst 
õpib kogu elu. Seepärast oligi ku
nagi õige kummaline kuulda ühe

peaspetsialisti pretensioonikat väi
det, et Tartu Ülikoolis arstiks saanu 
ei teadnud peast kõiki käibelolevaid 
kiiritusnorme. See kõik on leitav 
käsiraamatutest.

Teine oluline joon kliiniliste eri
alade õpetamisel on see, et õppetöö 
«objektiks» on haige inimene, kel
lel kõigi oma sotsiaalsete ja bio
loogiliste iseärasuste kõrval on min
gi konkreetne haigus, tihti mitugi. 
Ja seda haigust saab õpetada vaid 
analoogilise «objekti» varal, lisa
des siia vajadusel muid näidista- 
vaid ja üldistavaid Õppematerjale. 
Kliinikus viibivatel haigetel peab 
olema kõige ehedamal kujul haigus, 
mida õpetatakse. Järelikult, kateed
ri poolt õpetatav eriala ja kliinilise 
osakonna profiil peavad olema vas
tavuses ja ülikooli kliinikud varus

ta tud  kogu vajamineva «haigema- 
terjaliga». Ja sellest edasi — üli
kooli kliinilisse baasi peavad haiged 
saabuma mitte ainult Tartust, vaid 
vähemalt Lõuna-Eestist, teatud har* 
vemini esinevate haiguste puhul ko
gu Eestist.

Д  Teaduskonnasisehaiguste ka
teeder on arstiteaduskonna vanim 
sisehaiguste kateeder. Ent mis ime
likud haigused on teaduskonnasise- 
haigused?

Tõepoolest, meie kateeder on ot
sene 1804. aastal asutatud Tartu 
Ülikooli Sisehaiguste Kliiniku jä 
reltulija. Pärast suurt sõda leiame 
aga Tartust juba kolm iseseisvat, 
kateedrit: sisehaiguste propedeutika 
(õpetatakse haigete uurimist jne.), 
teaduskonnasisehai^gsed (õpetatak
se sisehaiguste põhivorme jne.) ja 
hospitaalsisehaigused (õpetatakse 
haiguste variante jne.), Need kum
malised anakronistlikud nimetused 
pärinevad nõukogude meditsiinist 
ja neil ei ole analooge enamikus 
maades. Mingil sisulist mõtet ab

surdne nimetus «teaduskonnasise- 
haiguste kateeder» endas ei kätke. 
Meditsiini praegusele arengule on 
sisehaiguste kateedrite aegunud 
vorm ja kahjuks ka sisu juba ilm
selgelt jalgu jäänud. Kliinikud (Õp- 
pebaas) on spetsialiseerunud, ka 
teedrid õpetavad aga visa järjekind
lusega eriala nimetuse all «sisehai- 
guseü». Lahendus peitub Tartu Üli
kooli Sisehaiguste Kliiniku taas
loomises, mis uudse tänapäevase 
lahendusena integreerib olemasole
vad sisemeditsiini erialad: kardio
loogia, pulmonoloogia, gastroente- 
roloogia, hematoloOgia Jt.

Meie kliiniku õppetöö kaudu on 
läbi aegade püütud ette valmistada 
sisehaiguste arsti ehk internisti, kes 
erinevalt kogu N. Liidus ettevalmis
tatavast nn, terapeudist oskaks ise 
teha paljusid arsti jaoks vajalikke 
diagnoosimise ja raviprotseduure 
Meie kliinikus on õppejõud läbi 
aegade osanud ja püüdnud üliõpi
lastele õpetada näiteks tsüsto- 
skoopiat4 rektoskoopiat, silmapõhja 
vaatlust, luuüdi punktsioone jpm 
See süsteem toimis hästi kuni 
1970ndate aastate alguseni, mil Tar
tu Ülikooli sisehaiguste kliinikutes 
mindi üle spetsialiseeritud osakon
dadele ja sisuliselt juurdus üha 
enam eriarstile suunatud Õppetöö.

ф  Mis on tänase kateedri suun
dumused teadustöös? Mida Te peate 
praegu kliinilise meditsiini kesk
seks probleemiks?

Praegu on kateedril kaks teadus
liku töö põhisuunda: gastroentero- 
loogia ja kardioloogia. Viimase aja 
edusammud on seotud peamiselt 
gastroenteroloogiaga, seda ka tänu 
koostööle rea ÜMPI laborite ja 
teiste kateedritega. On uuritud 
kroonilist gastrilti (biopsiametoo- 
dikat, gastriidi eri vorme, dünaami
kat, seost vähiga jne.), haavand- 
tõbe (maohaavandi paranemist, vä
hiriski, haavandign kaasneva gast
riidi dünaamikat, Helicobacter py- 
lori rolli jm.), primaarset biliaarset 
maksatsirroosi jm. Aastaid on osa
letud koostöös Soome (Helsingi, 
Oulu, Tampere) gastroenteroloogi- 
dega.

Sisemeditsiin on väga paljude 
praeguste arstiteaduse, harude aima 
mater, Ei ole kauge minevik, mil 
sisemeditsiin kätkes endas närvihai
gusi, nakkushaigusi, suguhaigusi jt. 
Või veelgi hilisem «punguminc»: 
sisemeditsiinist on teatud mõttes 
eraldunud kardioloogia, pulmono
loogia, gastroenteroloogia, enÖo- 
krinoloogia jt. erialad. Siit johtub 
ka kliinilise meditsiini üks sölm- 
probleeme (eriti seoses õpetamise
ga): kuidas paremini integreerida 
neid erialasid nii õpetamise! kui 
praktilises erialases tegevuses. Tõ
sine küsimus on selles,,kuidas val
mistada Tartu Ülikoolis ette üld
arsti siis, kui kliinilised baasid 
on spetsialiseeritud. See nõuab head 
koostööd ja üsna suuri muutusi ko
gu kliinilise õppetöö korralduses.

0  Kuldas kajastub Eesti ühiskon
na kriis arstiteaduskonnas? Milli
seid muutusi peate vajalikuks?

Kui on kriisiseisundis kogu Eesti 
ühiskond, miks ei peaks seda olema 
siis meditsiin. Olukord, kus umbes 
3 % rahvatulust läheb meditsiinile, 
ei saagi hea olla. Lahendus saabub 
alles siis, kui meie eneste majan
dussüsteem hakkab funktsioneerima 
nii nagu tarvis ja me saame haka
ta ise tootma vajaminevaid aparaa
te, ravimeid jm. Või siis sugeneb 
tervishoiu kasutusse regulaarselt 
«kõva raha», et vajaminevaid asju 
osta. Lõpmatult naaberriikide ja pa
gulasorganisatsioonide annetuste 
varal elada pole siiski võimalik, 

Vabariigi juhtorganid peavad se
nisest enam tunnetama oma üjes- 
andeid seoses meditsiinilise kõrg
haridusega: kliiniliste kateedrite 
baasasutuste tase hoonete, sisustu
se j nt. poolest peaks miinimumina 
olema Eesti parimate raviasutuste 
nivool või seda ületama. Teisest 
küljest, arstiteaduskond peab kii
resti üle mitiema üldarsti ■ etteval
mistamisele stuudiumi vältel ja 
spetsialistide koolitamisele alles 
diplomijärgses perioodis pärast 
üldinternatnuri. Alles siis saab tu
lemuslikult lõpule viia üldarstile 
(perearstile) suunatud tervishoiu- 
reformi.

ф  Arstiteaduskonna erlleheküljed 
kirjutas ja koostas TÕNU PEETS 
(ravi IV k.).
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„ülikooli
tuleviku”

KULTUURIKATEEDEH

FILMIAJALOO
ALUSTUSEKS

peakoinisjort käib nüüd koos üle 
kahe nädala. Se! sügisel on põhi
probleemiks ülikooli majandamine.
6 . ja 7. detsembril on kavas korral
dada selleteemaline konverents. Oli 
ju ka aasta tagasi «Ülikooli tule
viku» konverents, mille otsustest 
mõndagi teoks saanud.

Praegu on mitme kooskäimise tu
lemusena paika pandud viis komis
joni.

Rahanduse komisjoni tegevus
programmi pakkus selle juht dots. 
ARNO SUSI:

ф  ülikooli raharessttrsid: riigi
eelarve, lepinguliste laekumiste, õp
pemaksu jt ., allikate tähtsus ja 
lunktsioonid ülikooli rahanduses. 
Allikate ühendamise või lahushoid
mise ning ülikooli eelarve koosia- 
mise probleemid;

ф  raharessursside käsutamine:
ülikooli keskjuhtimistasandi, tea
duskondade, instituutide ja esma
tasandi allüksuste (kateedrid, labo
rid jt.) funktsioonid ning pädevus 
rahaallikate käsutamisel. Ülikooli 
eelarve jaotamine allüksuste vahel;

0  rahandusealane arvepidamine.
Nõuded arvepidamisele rahares
sursside detsentraliseeritud käsuta
mise puhul. Arvepidamise metoodi
ka detsentraliseeritud rahanduses. 
Arvepidamise organisatsioon üli
kooli juhtimise eri tasanditel.

Kuidas need teoorias välja pa
kutud mõtted ja suundumused te- 
geiikkuses täituma hakkavad, on 
hoopis iseküsimus. Praktikud näe
vad ju praegu nn. üleminekuperioo
dil suuremat vaeva kui stagnaajal, 
mil kehtisid mitmed raudsed reeg
lid. Et uued ideed (või mis uued. 
täiesti loomulikud demokraatlikus 
ühiskonnas) ka elujõudu saaksid, 
tuleb koos ülikooli majandusmaja 
rahvaga asju põhjalikult vaagida, 
nende ettepanekud ära kuulata ja 
midagi koos ära teha. See k o o s

tähendab ka jõudu ja abi juhtkonna 
poolt, muidu upume juba tõesti 
k õ i k  praegusesse kaosesse.

Materiaalse baasi komisjoni esi
mehe REIN KlNKARl arvates 
peaks selle komisjoni rida olema: 
hoonete ja seadmete amortisat
sioon, seadmete ja aparatuuri telli
mine, nende kasutamise efektiivsus. 
Kaasata tahetakse Arved Tammik, 
(seadmed ja aparatuur), Jüri Tapfer 
(arvutustehnika), Olav Kiis (side, 
kommunikatsioon, õppetehnika), 
Valter Haamer (trükiasjandus ja 
kirjastamine) jt.

Veel on tarvilikud halduse juhti- 
miskomisjon ja üliõpilasmajanduse 
komisjon, kelle eestvedajaid veel ot
sitakse. Samuti tegutseb nn. Peeter 
Oleski komisjon.

Ülikooli ametiühingus on haka
tud tõsiselt palgaküsimustega te
gelema. Õppejõudude palgad küll 
tõusid, kuid nendega võrreldes ori 
abiõppepersonali töötasu siiski väi
ke. Kõrgkoolitöötajate palkade suh
tes on vaja välja töötada kindel 
strateegia.

Nii. Komisjonid on loodud, ini
mesi . nendesse peaks jätkuma. 
Enne konverentsi on ehk mõnigi 
asi selgeks räägitud (võib-olla suu
detakse näitlikult kasvõi ühegi hoo
ne maksumus tõestada, praegu ei 
saa ju veel keemikud teada, kui kal
lis on nende maja — majas on 
ainult kaks voolumõõtjat!), välis
maistelt ülikoolidelt paslikku üle 
võetud, aga samuti naaberkõrgkoo- 
lidelt. Enne konverentsi on kavas 
välja anda bülletään nagu mullugi.

Järgmine peakomisjoni koosolek 
on kolmapäeval, 17. oktoobril kell
8.15 nõukogu saalis. Asjahuvilised 
oodatudl Ja kui juba tulla, siis 
kindlasti sisukate mõtetega.

VARJE SOOTAK

Filmi(kunsti) seisundit võib mõ
neti paradoksaalseks pidada. Ühelt 
poolt saame rääkida väljapaistva
test filmiloojatest ning kunstiteos
test , teiselt poolt on kogu maailm 
uputatud ajuvabasse audiovisuaal

sesse mürasse, mis kunsti kriteeriumi
dega lähenemist ega hindamist, väl
ja ei kannata, ent mida sellest hoo
limata innukalt tarbitakse ja mida 
nii-öeldu tõsiväärtuslik filmikunst 
kummatigi ignoreerida ei saa (pilt
likult öeldes: filmikunsti põhjaks on 
ikkagi Hollywood). Kolmandaks 
märkis aga kinematograafia (ja 
TV, video) sünd muudatuste al
gust, mille kogu tähendust me veel 
tänapäevalgi nähtavasti täies ula
tuses hoomata ei oska. Juti on 
xüutenbergi galaktika» lõpust (M. 
McLuhan), taaspöördumisest <rnäh
tava inimese» juurde (B. Baläzs), 
teisi sõnu tõsistest muudatustest 
kult uur imehhanis mis ja -situatsioo
nis tervikuna, informatsiooni säili
tamise ja edastamise verbaalse 
oo mi diktaadi lõpust ning kasvõi 
sellestki, et laias maailmas toimuv 
tuuakse meile lähemale kui trepiko- 
janaabrite elu. Me võime ju lõpuks 
kinos ka mitte käia, ent filmikuns
ti varjatud tagasimõjust teistele 
kunstidele ei pruugi me ometigi 
pääseda.

Need otid üksnes mõningad es
mased aspektid, mis filmikunstist 
rääkides pähe tulevad. Film on 
meie aja üks olulisemaid kultuuri
nähtusi. Oleks vist igati kena ja 
isegi loomulik, kui huviline tudeng 
filmi kohta ülikoolist vastavat tea
vet võib saada. Omal ajal oli sel
leks suurepärane võimalus profes
sor Juri Loitnani filmisemiootika

loengute näol, aga see oli omal 
ajal.

Järgmisest semestrist on plaanis 
alustada loengutsiiklit f i l m i  - j 
k u n s t i  a j a l o o s t .  Loodeta- I 
vasii võimaldaks see saada ette- J 
kujutuse filmikunsti olulisematest j 
perioodidest ja vooludest, võimal
daks orienteeruda rikkalikus tiime- 
rägastikus (kes oli näiteks Jean 
Vigo?). avardaks meie filmi- ja vi
deolevi pool: pakutud teadmisi (näi
teks teada saada, et kassahitte puis
taval Spielbergil on isegi mõni 
mõistlik film varnhs).

Mõistagi tuleks vaatluse alla ka 
eesti Шт. Filmiajaloo raames ja 
rööbiti sellega leiaks samuti käsit
lemist filmikunsti väljendusvahen
did ehk filmikeel, saaks peatutud■■ 
mõningatel filmiteooriatel ja filmi
esteetika küsimustel. Tegemist on 
lühikursusega ja põhiliselt loengu
tega, filmiläbivaatusle arv on piira 
tud meie reaalsete võimalustega.

Kursuse eesmärk on ennekõike 
üldhariv. See võiks aidata, ütleme, 
tulevasel kirjandusinimesel paremi
ni tajuda kirjandust filmikunsti mõ
juväljas või ka kuidagi teisiti, roh- 
k emal'vähe mai määral seostuda põ- 
hierialaga. Samas, teades, millises 
kriisiseisundis on meil filmiprofes- 
sionaalide ettevalmistamise süsteem, 
ei näe ma midagi põhimõtteliselt 
võimatut selleski, kui mõnest indi
viduaalprogrammiga tudengist võiks 
saada tulevane filmikriitik-feadla- 
ne (Nagu selleski, et siit saadava 
filmialase baasharidusega oleks või
malik edasine enesetäiendamine 
maailma mõnes filmikoolis.) Miks 
ka mitte.

LAURI KARK

♦ ♦
A rs tite a d u s -
ü liõ p ila s te ...

(Algus 7. lk.)
Oma tegevuses püüab eestseisus 

lähendada teaduskonna kahte poo
lust. tudengeid ja õppejõude ühis
te eesmärkide nimel, otsides lahen
dusi igapäevas tekkinud olukorda? 
dele. Eestseisus korraldab tudengi- 
vahetust erialaseks enesetäiendami
seks välisriikides. Sügiseses hinna- 
tõusupinges asu6 eestseisus kaitsma 
üliõpilaste majanduslikke huve va
litsuse tasemel.

Senised ümberkorraldused arsti
teaduskonna õppetöös tunduvad 
olevat rohkem vormilist kui sisulist 
laadi. 111— IV kursusel läbiviidav, 
juba eus läbikukkunud üleliiduline 
eksperiment seisneb ju • õppeainete 
mehaanilises kokkuliikkamises. Klii
nilised õpperühmad on sisuliseks 
tööks ikka suurevõitu. Eriti häiriv 
on teoreetilise ja praktilise õppe
töö lahusolek: tsükkel käib, aga 
selle :<ne loengud pole veol lõppe
nud. Näiteks viiendal kursusel kul
geb hajutatult üheaegselt 11 loen
gukursust, On täiesti ilmne, et ka 
loengud tuleb koondada tsüklitesse. 
Üleminek üldarsti internatuurile on 
VI kursusel põhjustanud suure se
gaduse subordinatuuri, töökohaot- 
singu ja residentuuri asjus.

Väga oluline on muuta õppetöö 
inimsõbralikumaks, kaotada praegu
ne kasarmusüsteem, mis топй ka
teedri juures on arendatud masen

dava naeruväärsuseni. Sessiooniks 
tihendatud saatuslikud eksaniikuu- 
päevad põhjustavad tohutut närvi
kulu. Eksameid tuleks teha kohe 
tsükli lõppedes, kuid selleks peaks 
olema võimalus ka hiljem teatud 
aja jooksul. Praegune jäik tead
miste arvestamise süsteem raiskab 
tulevaste arstide vaimseid võimeid.

Neis küsimustes püüab eestseisus 
kaasa rääkida. Leida teaduskonnas 
erksalt kaasamõtlevaid tudengeid 
ja edumeelseid taotlusi toetavaid 
õppejõude pole just lihtne. Arstitea
duskonnas valitseb suur ajapuudus. 
Tundub üldse, et meie õppetöine 
infouputus on aju omamoodi «kin
ni löönud». Aga väga sümptomaa- i 
tiline on, et ka aulakontserdid on i 
praegu tühjad. Kultuurielu Emajõe 
Ateenas on soikunud. Üldinimlik 
ja üldkasulik huvitab vähe.

ArstiteadusüllÕpilaste Liidu sügi
sene üldkogu toimub 23. oktoobril 
kell kuus õhtul Ä. Linkbergi nim. 
auditooriumis. Kavas on arutada 
õppetöö ümberkorraldamise seisu 
teaduskonnas, osalemist j ülikooli 
üliõpilasparlamendi (edustuse) va- 
limistes, liidu segakoori loomist, 
ühiselamu üüri küsimust, suhtumist 
õppemaksusse. Valitakse uus eest
seisus.

ÜLIKOOLI KUNSTIKABINET

alustab mitmekülgset õpetust algajatele ja edasijõudnutele 15. oktoob
rist Näituse t. 20.

Õppeaegade ja erialade soovid registreerida kohapeal kl. 17 või 
kultuurikateedris.

RAVITUUSiKUD!

Ülikooli ametiühingukomitees on IV kvartaliks saada alljärgnevad 
ravituusikud:
1. Zeleznovodskis «Elbrus* 22. l i . 90.— 15.12.90. — seedehaigused,

hind 48.30
2. Truskavetsis «Jantar* 25.12.90.— 17.01.91. — seedehaigused,

hind 48.30
3. Pärnus «Sõprus» 19.12.90.— 11.01.91. — südame-vereringehalgused,

hind 34.80
4. Pärnus «Rahu» 12.12.90.—04.01.91.."— seedehaigused, hind 54.30

(ühekohaline koigi mugavustega tuba). 
Sooviavaldustega pöörduda ametiühingusse oktoobrikuu jooksul.

Ametiühingukomitee

SPORDJSÕBER!

On veel võimalik tegeleda järgmistes spordisektsioonides; 
ORIENTEERUMINE -

esmaspäeviti k. 17 Jakobi 5 
kolmapäeviti k. 16 Jakobi 5

SUUSATAMINE —
kolmapäeviti k. 16 Jakobi 5 
neljapäeviti k. 20.45 Jakobi 5

KERGEJÕUSTIK —
esmaspäevast reedeni k. 17 TÜ staadion 

VÕIMLEMINE, PALLIMANGUD — üldrühma tasemel
esmaspäeviti k. 15 ja 16 Nooruse 9 
teisipäeviti k. 15 ja 16 Nöoruse 9 
teisipäeviti k. 16 (mehed) Tõnissoni 1 
neljapäeviti k. 16 (mehed) Tõnissoni 1

NAISVÕIMLEMINE -
tööpäevadel к. 9—T5 Lai 37 

- edasijõudnud tööpäeviti k. 18 Jakobi 5 
Spordialast Infot saab TÜ spordiklubist Jakobi 5— 114 E. Priilt

tööpäeviti 9.00— 12.00

RAVI KEHAKULTUUR!,

Alates 1. oktoobrist alustasid tööd ravikehakultuuri rühmad 
RAVIUJUMINE — esmaspäev

kolmapäev 20.30 «Dünamo* spordibaasis.
RAVI KEHAKULTUUR —

esmaspäev
neljapäev 19.45 Ujula 4 maneežis 

(õpetaja A. Pehme) 
RAVIVÕIMLEMINE — dots. T. Smirnova — informatsioon 15. ja 16.

oktoobril spordifüsioloogia kat. Jakobi 5 IH 
korrus kell 16— 16,

VANA KREEKA KEEL 
ALGAJAILE

Fakultatiivkursus toimub kolm*' 
päeviM kl. 16 keeltemajas aud.
Osavõtuks on vaja tahet ja pÖs'- ,
vust.

JAAN UNT 

IDA KEELI ÕPPIMA!

Eesti Akadeemiline Orientaalsed 
korraldab novembris-detsembris t®' 
sulised KLASSIKALISE H I^ A 
ja JAAPANI keeje a lgku rsused  (f3 

20 tunni ulatuses), •Kursustele 
gistreerimine kuni 20. oktoobr'n' 
igal tööpäeval kell 14— 16 Tiigi ' 
tuba 116. Informatsioon tel. 3 08 05-

III RISTIKIVI PÄEV

Järjekordne Karl Ristikivile Pj,1 
liendatud õhtu on teisipäeval, 16-0 
toobril ph. aud. 139 kl. 18. f

Kavas kaks ettekannet: Too'11® 
Muru — Nagu «kahte harusse 
vav puu». K. Ristikivi luulest; Pe ■ 
ter Olesk — Lootused põrgus. Eefl 
luule Rootsis 1944— 1950.

Oodatud on kõik  k i r j a n d u s i^'1 
liscd.

KLUBIS

Reedel, 12. oktoobril kt. 21 
K A N T R I Õ H T U  

ansambliga « K I L L  E P*

ansamblit toetab diskor* S"'1' 
Ulp, _ -

võimalus vaadata kauboif1'1 
«LUCKY LUKY»,

V avatud baar d la kantri.

PÜHAPÄEVA PARASTLõ UNAJ 
KOGU PEREGA MULTlKA* 
VAATAMA!

14. oktoobril kl. 14 ,
Kohvi ja jäätist pakutakse ka\f
Pilet 80 kopikat, koolieeliku'1 

tasuta.

* * *

Laupäeval, 13. oktoobril ja P'1̂  
päeval, 14. oktoobril kl. 21

V I H M A S E  I L M A  
D I S K O D

Üliõpilaspilet kaasa!

PUHKPlLLlHUVILISED l

Ülikooli puhkpilliorkestri uus ' 
rigent ootab endisi, praegusi j a j  
levasi PILLIM EHI esmaspä^
15. oktoobril kl. 19.

* *

и 3е
Teisipäeval, 16. oktoobril kl-

V I D E О S A L О N G. , „
J Ä L G I G E  R E K L A A M 1

* * *

ESMAKURSUSLASTE P ID ^L1*
ÕHTU

Reedel, 19. oktoobril kl. 20: ,f,
#  huvitavat nii sflmaie kui 

vale,
cli1'

#  võimalus tantsida mitmes 
lis ja mitmes saalis,

avatud baar.
Pääsmed palume välja osta |{ 

dajatel kursusele või õpperüh^ 
korraga 16. ja 17. oktoobril kl. \ j 
18 (ruum 209). Pääsme hi*10 
rubla.

OOTAME VEEL 
UUSI D ISKOREID !

Kui SA oled sellel а!аГ teg1 ^  
nud ja sooviksid leida tööd, j j  
tule ülikooli klubisse 18. okto° 
kl. 17 (ruum 209). ,

NB! Võta kaasa oma lindid'

SOOME VIISA!

Kui kellelgi on võimalik 
Soome viisa saamisel, siis P ^  
helistage hommikuti kl. 9-*l^
3 32 16.

«JAHMATUSEST R ö ö ^ '

ehk lehetegemise vaevade päeLi 
valgele tlrimine jätkub niipea 
toimetus saab natuke mahti ka 
asjade pääle mõelda ja need «г|- 
kirjutada. Ülikoolielu on ju ^  
nai käima läinud

Toimetaja VARJE SOO,rA^

Ü L I K O O L I  A J A L E H T
Lehe talituse aadress 2Ü24ÖÖ Tartu, Ülikooli t. 18. TÜ, ruumid 240, 241, tel. 3 51 80. Tartu Trükikoja trükk. Tartu, Ülikooli 1//I9. Ш . «1.1» ilmub n
Tellim. nr. 322Õ. Tiraaž 35Ö0.

«Universitas Tartuensis» — газета Тартуского Университета, 202400 Эстонская Республика. Тарту. ТУ. Юликоолн 18—241. Гел. 3 51 80,
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MIDA ME TAHAME!

S ajune oli seegi hommik, mil 
toimus ülikooli tuleviku pea- 

, komisjoni eelmine istung 
j£ °k l.) . Istusime pärast seda nagu 
Kka paari mehega korraks «Sophok- 
p,es» ja tulime siis kahekesi koos 
luüsika-keemiateaduskonna dekaani 
®|0isent Henn Voolaiuga ülikooli 
■P-3hoone eest EPA peahoone eite. 
J'evak kaela sadanud vihm ei ol
edki kes teab kui tugev. Kuid ta 
jjl! maha tulnud juba mitmendat 
"adalat ning tuul tagus teda rae* 
.vUkajt alla. Maas said tast suured 
®nibid ja voolavad ojad, ent kui 
j e Ülikooli tänaval pääsesimegi 
0mpidest mööda, siis Riia maan- 
^ el tuli ikkagi minna üksnes piki, 
!®ti vastu ojasid. Marjad olime.nii- 
Us nii ülevalt kui altki.

T ulime ja rääkisime sellest, 
mis võiks saada teaduskon
dade ning instituutide auto- 

‘Ooiniast. See on valdkond, millega 
pikooli majandamiskonverentsi et- 
,evahnistamisel tegeleb töörühm 
'«osseisus dotsendia Ain Heinaru 
\”iolekulaar- ja Rakubioloogia Ins- 
Uuut), Mihkel Pärnoja (anorgaa- 

lau keemia kateeder), Henn Voo- 
ja siinkirjutaja (eesti kirjan- 

use ja rahvaluule kateeder), Kes 
mäletab ülikooli tuleviku esi- 

p s t konverentsi eelmise aasta hi* 
^sügisest, sel on ehk meeles, et 

töörühm valmistas siis ette 
'"kooli juhtimist käsitleva ettepa- 
pkute paketi. Nüüd tundus olevat 
°omulik vedada asja edasi ja näi* 
/Ja|a, millist majandamist meie ar- 
ates perspektiivne ülikooli juhti- 

^ lsstruktuur (ülikool kui teadus
e idade ja instituutide assotsiat- 
; ‘°on) nõuab. Molekulaar- ja Ra
d io loog ia  Instituut on juba loo- 
jjd- On olemas soovid — mitte 

üldised, kuid tõesti olemas — 
j a Keemia Instituudi ning Füüsika
■ nstituudi rajamiseks, Instituudi 
°°mise kogemus ja instituutide 
^oodustamise soovid ongi see ko- 
pjnus, millelt meie töörühm oma 
Asukohad kavatseb esitada,

Teel Riia mäe ajaleheputkani, 
kust tee füüsikahoonesse ja 
Kirjandusmuuseumi harg

is .  oli meie kahekõne aluseks Mih- 
1°! Pärnoja esitatud skeem Keemia 
,Nstituudi võimaliku juhtimise koh- 
va.: Leidsin omalt poolt, et, seda oli 

ilus vaadata, sest see oli väga 
. "sasti vormistatud. Mis sellest 
» Ust selles näruses maailmas, kus 
^ m i n a l i n e  v a b a d u s s õ d a  
^  j õ u d n u d  k a o s e  s t a a -  
j . 14 m i, aga saab? Ehkki ma ei kü- 
j lnud seda sugugi troostitult, vas- 

Henn Voolaid otsekohe, et kui 
reemast unistada ei saa, siis pole 

mõtet reaalses maailmas elada, 
jõudsimegi küsimuseni, m i s 

« « r a n t b e r i b  t e a d u s k o n -  
' a v õ i  i n s t i t u u d i  a u t o -  
^ o o m i a .  Me ei rääkinud sellest, 
*ui paljud meie ümber näivad ar- 
У?vat, et autonoomia garanteerib 
^ n ita tu d  põhikiri (küüniku seisu- 
K°balt vaid mingi paber) — ja 
^ostavad innukalt pabereid, kus 
Peaks põhikiri nagu seadus õigeks 

«ajamiseks kõigile näha olema. 
ei rääkinud ka -̂ gellQSt, et äri

mehe. meie kodumaises ühiskonnas 
kahjuks eeskätt tõusikliku ärimehe 
arvates ei maksa ükski paber mi
dagi, maksab ainult raha ja järeli
kult saab ka autonoomia aluseks 
olla üksnes raha.

M eie rääkisime hoopiski sellest, 
et autonoomsete teaduskon
dade ja -kiSiituutide vahel 

tekib otsekohe avalik konkurents 
vahenditele, mis on nende tööks 
eluliselt tarvilikud. Varjatud kuju! 
on see konkurents olnud olemas 
kogu aeg, kuid siiani on alati tea
tud, kellele on pandud kohustus 
sind aidala, kui sa hakkad konku
rentsis alla jääma: Et ta seda ko
hustust juba ammu enam ei 'suuda 
või ei saa täita, see on teine asi. 
kuid sa vähemasti tead, et süüdi 
on keegi teine, see, kes sind ei 
aita. Autonoomia korral hakkad sa 
konkurentsis alla jäädes süüdi jää
ma ise. Väga võimalik, et see kar
tus on liialdatud, kuid senini ei 
ole keegi ära võtnud hirmu selle 
ees, mis saab siis, kui teaduskond 
või instituut jääb pankrotti ega 
saa oma võlgadega ise hakkama. 
Tänini on rahakatla ühisus ning

tühisus seda varjanud, kui palju 
tehakse ül;koolis tööd täiesti tasu
ta, keS keda üleval pean, kes kust 
virutab ja kes kus kerjamas käib. 
Kui teaduskond või instituut tahab 
enesele reaalse autonoomiat, siis 
seda kõike enam varjata ei tohi. 'a 
kuna pole selge, kui pikaks ajaks 
võiks jätkuda näiteks tea .uskonnal 
neid vahendeid, mida ta võiks alg
kapitalina saada, ja on selge vaid 
see, et ( I)  praegu Eestis* to.mkaie 
valitsusele ei lähe aju ie äravool 
toeliselt kor a ning (2 ) iga ea 
duskond saab tõeliseks algkapita
liks üksnes suure osa ühisest vilet
susest, siis võib hirmu teaduskond- 
iiku autonoomia ees täiesti mõista.

L iiatigi kui sellega seltsiks 
liimi harjumuspärase ka
teedri keshsuse kadumise, pü 

rast ja hirm pealesurutavate koon
dumiste ees. Ülikooli tulevikuga te 
ge.e.,ate, sealhulgas siis ka meie 

töörühma üle otsustatakse, m a  a - 
van, just selle põhjal, mis me nen
de hirmudega teeme. Praegunegi 
ülikool läheb oma tervikulisele 
autonoomiale vastu täiesti laik 1 

infrastruktuuriga. Nä ‘al pärast se
da, kui me Henn Voolaiuga olime 
teaduskondlikust aüionoomiast kõ
nelnud, läksin ma füüsikahoonesse 
loengule. Mõtlesin enne auditooriu
mi sisenemist käia WC-s ja avas
tasin siis, et see oli kottpime, ses: 
ilmselt polnud üjhtegi pirni. Tulin 
auditooriumisse ning avastasin, et 
seal pole killukestki kriii.i. Arvata
vasti on kohatu kõnelda neist as
just kui infrastruktuuri puudustest, 
ent kui see ei ole kellegi asi, kus
juures kõige rohkem on see vee! 
dekaani asi, siis kust võetakse auto
noomiale see garantii, mis vii tsuse. 
hoidmise asemel aitab sellest välja?

Kui niiti I taotleda, et к ig* 
pealt tuleks ülikooli euroo 
palikuks talitlemiseks nor 

inaalne infrastruktuur allea \ ä lj 
ehitada, siis lükkub kõiki ole tea 
duskou a Vlc ja ins ituutiriele iuIil 
tav täielik aiiioncom a kin j las: 
järgmisse aastatuhandesse Usu:; 
et. on neid,v kes peavad Eesti Vaba
riigi praeguse iseseisvusega sama 
nevat Tartu ülikooli kui terviku 
autonoomiat selie iseseisvuse p irH  
ja ülikooli ieaduskonäa .-e autonoo 
miat tolle autonoomia piires 
isegi suureks saavutuseks, miJJesi 
oleks koguni tänamatu io be  rohš 
kcm tshta. Pealegi kui on p~4ijiif 
küsida, kas me veame rolikcjn väl
ja. Ла siiski tuleks säira^t auto 
noomiat käsitada üiuiise^a. ol<?;; 
tema taga ükskõik kui palju p"hi 
k.rju. See oleks autonoom a. miile 
ga lepitaks, vahayiku oma.

S ee autonoojnia, millest meie 
Henn Voolaiuga rääkis mv. 
on autonoomia, mi. a soovi 

taks. Peremehe, oma.

PEETER OLESK

« Ü L I K O O O L I  T U L E V I K U »

järgmine koosolek on 31. o k 
t o o b r i l .  Selleks ajaks on ehk 
üliõpilasmajanduse eest seisjaidki 
leitud, praegu ei ole ka ülikooli 
majanduse juht‘miskomisjoni veda 
iaid. Teema jiiikub järgmises le
hes.

Peeter 0 ’eskit p:I-ristas
OI.AVI PMDF.

Vihma ei saja, aga vihmavarju peitu poeme. Kas ei ole see nii ka siin, ülikoolis? 
Räägime ja viriseme, oleme liimist lahti ja ei suuda hüpata üle . .. takintuste, f(aua veel? 
Kui tõmbaks vihmavarju kokku ja laseks piiskadel pea puhtaks pesta, kui rääkimise ase
mel paneks oma mõtted paberile ja annaks sihte teistelegi?

EINAR T/fTSU foto

R e k t c r
e&fr Ы& s  »o rI cmmgt n s
Mitte ainuli rektor, vaid ka dots. 

Heino Liiv ja prof. Arvo -Tfkk 
Eberhard-Karis Ufiiversität Tubin 
gen ei ole meile võõras. Koostöö 
.euing kirjutati aila juba 1989. aa' 
ta!. Nüüd sõideti lepingut täpsu.. 
Irma uute el-epanekutega.

ammer
keop

Soome
Tjleval nädalal võtab välisreisi 

ette ülikooli kammerkoor. Heisink 
ülikooli segakoori kutsel osaletak 
e nähtavasti ka 110 350. aasta 

paeva üritustel.

ÜiikooKI- 
mehed sees

2. oktoobril valis kõiki Eesti tea- 
dusasuiusi esindav 61-iiikmeiinc 
valijameeste kogu 7 valitavat I: 
get Eesti Teadusfondi Noukoguss;.

Valituks osutusid humanitaaric.. 
uste alal akadeemik Huno Rätse 

sotsiaalteaduste alal akadeerr; 
Raimund Hagelberg, loodusieadi 
ie alal akadeemik Viktor Palm, täj 
pisteaduste aial akadeemik Peet 
Saari, põllumajandusteaduste а 
professor Loit Reintam, arstite. 
duse alal professor Ain-Elmar К 
sik ja tehnikateaduste alal ргоГо 
sor Olav Aarna.

Seega võitsid valimiste! huma 
taarteaduste, loodusteaduste, U 
pMeaduste ja arstlteauüse alal ; 
tu ülikooli esitatud kandidaadi.!

Eesti Teadusfondi Nõukogu sa 
i “!>i;kult koinplekteerituks; kui ar 
likoha järgi määratavate mini- 
R. Loigu, rektorite B. Tamme. 
Kärneri ja O. Saveli ning Eesli 
asepre.siden H M. Veiderma kõ1 
määrp.takse nõukogu tea.lussekrc 

c;«jiviaja Eest’ Teadlaste Lii. u 
AAVO LUL-

Autasustamisi
Arstiteaduskonna päeval » 

teaduskonna medal l’artu P-i 
Inaatriakliiniku peaarstile rr 
ARNO AADAMSOOLE, V il jf  
haigla oeaarstile REIN KARH; 
LE. Tartu Lastekliiniku peaa:>? 
KALIO МПТ1.Е ning TÜ prof- 
-Hele ENNU SEPALE, ARVO T 
KULE ja HENNO TIKKÖLE

( W  Ш9Tanu
Oma ()0 4Ü*mir>äe'’an» i-~•: 

dotsent ANN /MARKSOO ja tele- 
kino-foto]f»bnri inhataia EL)ii 
SAKK. Rektori käskkirjas soovi 
takse neile palju õnne ja tänat.d 
pikaajalise eeskujuliku töo ees-

70. sünnipäev oli dots. L.r  
VASSII. fFVTI. ia '-aa^ioelektroo
JOHANNES RAUDSEPAL. R 
torilt on neilegi õnnesoov ja tä- 
sõnad.

Väärtusliku papuse nii raama* 
kogu kui ka • ü!ikooli ajaloo 
misse ja eesti raamatukogulik'' 
arengusse on andnud vanemraan" 
tukoguhoidja ELSA KUDU. 
on öeldud rektori tänukäskki*- 
ELSA KUDULE pensionile j ü r  
se puhul.
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Uus õpetamise 
süsteem 
füüsika

osakonnas
Dekaani dots, HENN VOOLAIU Nad peavad koguma 35 р., neist

kuni 9 palli võivad olla saadud su
valistest ainetest.sõnavõtt TU nõukogus

õpetamise eesmärk: valmistada 
ette füüsikuid füüsikateadusele, teis
tele teadustele, kooliõpetajaiks ja 
tootmisele (rahvamajandusele).

Selle realiseerimiseks on planee
ritud astmeline haridussüsteem.

Kõrgem aste (õpiaeg 6 aastat) 
annab diplomi, mis lubab töötada 
teaduses. Kaotame ära senised üle
liiduliselt ettenähtud kitsad erialad: 
elektroonik, optik, tahke keha füü
sik jt. Uued: füüsika, teoreetiline 
füüsika, rakendusfüusika, geofüüsi
ka. täheteadus.

Madalama astme lõpetajad (õpi
aeg 4 aastat) saavad insener-füü- 
siku kvalifikatsiooni. Nende ette
valmistus on selline, et väikese 
täiendõppega saavad nad töötada 
väga erinevais valdkondades.

Füüsikaõpetajate õpiaeg on 5 aas
tat ja nad saavad õiguse õpetada 
nii kesk- kui kutsekoolides.

3 aastat õpivad kõik koos, võe
takse läbi kogu üldfüüsika, kõrgem 
matemaatika ja humanitaartsükkel. 
See vastab praeguse 4. kursuse ta
semele.

Probleem: me tahame teha kohus
tuslikuks ka teise võõrkeele, kuid 
siiani on sellega nõus olnud vaid 
vene keele kateeder.

6 . semestril toimub üldfüüsika lõ
pueksam, mis selekteerib välja need, 
kes võivqd taotleda kõrgema astme 
diplomit. Kes sinna ei pääse, õpi
vad 4. aastal valikaineid. Pakume 
neile terve rea insenertehnilisi kur
susi: materjalitundmine, elektro
tehnika, joonestamine, m õõ tm ^. 
meetodid jne. Nad peavad koguma 
8. semestri lõpuks 27 р., tegema 
eksami teoreetilisest füüsikast, kir
jutama lõputöö (kursusetöö) ja 
lõpetavad stuudiumi. Sama teevad 
läbi ka kõik teised.

Füüsikaõpetajad saavad samuti 
madalama järgu diplomi, kuid jä t
kavad 5. aastal pedagoogilise psüh
holoogia, metoodiliste ainetega, on 
koolipraktikal 4 kuud ja sooritavad 
10. semestril kutseeksami, mis an
nab neile õpetajakutse. (See võib 
toimuda ka pärast koolis töötamist, 
mis tuleks iileulikooliliselt kooskõ
lastada).

Lõpuks kõrgem aste.

Lisaks ÜF eksamil edukalt soori- 
tanuile võivad erandkorras sinna 
saada ka madalamasse astmesse 
sattunud, kui neil on väga hea teo
reetilise füüsika eksam ja kursuse
töö. Kuid ka vastupidi: kui teoree
tilise füüsika eksam või kursusetöö 
on läinud halvasti, antakse neile 
madalam diplom. Soovi korral või
vad nad oma kuludega õpinguid 
jätkata, aga enne peavad nad väga 
hästi ümber tegema teoreetilise 
füüsika eksami.

Need, kes on edasi pääsenud, 
kuulavad valikaineid, 11. semestril 
teevad eriala lõpueksami, kaitsevad 
12. semestril diplomitöö ja saavad 
kõrgema diplomi.

Soovi korral on Äiimalik lõpuek
sami asemel teha magistrieksam ja 
kaitsta diplomitöö magistritööna.

Tuleval reedel kuulatakse TÜ 
nõukogus m a t e m a a t i k a t e a 
d u s k o n n a  u u e n d u s i ,  aga 
samuti arutatakse õ p e t a j a t e  
e t t e  v a l m i s  t u s k e s k u s e  p õ 
h i k i r j a .  Nendest probleemidest 
peaks saama lugeda juba järgmise 
reede lehes, mis jõuab müügile 
enne nõukogu koosolekut.

(ÜI. tuleviku lõppu P. Oleski 

järele)

Huvi tunneb Austria
«Viini Ülikooli ida-ajaloo pro

fessori Walter Lcitschi ja minu 
saatsid Eestisse teadusministee- 
rium ja välisministeerium. On juh
tunud nii, et mitmel pool on tekki
nud huvi teaduskontaktide vastu 
Eestiga, Ühelt poolt on neist huvi
tatud Eesti Humanitaarinstituut 
(Viinis käis Toivo Tasa) ja teiselt 
poolt Austria ise. Et meie tegeleme 
ka Eestiga ja et Austrias ollakse 
positiivselt meelestatud Eesti vastu, 
siis on õige aeg midagi korda 
saata,» I

Nii võib lühidalt kokku võtta 
ühel reede õhtul toimetuses küsitu 
ja vastatu.

ф  Kes on küsimustele vastaja 
IMBI SOOMAN?

«Minu ema on pärit Vihasoost, 
isa Käsmust. Ise olen . sündinud 
Rootsis, kuhu vanemad 1944. aastal 
põgenesid. Hariduse sain Lundi 
ülikoolis. Tegelen kirjandusteadu
se, filosoofia, skandinavistikaga. 
1971 sai ininust Viini ülikoolis 
rootsi keele lektor. Praegu jagan 
ennast kahe kateedri vahel: olen 
saksa fi-loloogia kateedris rootsi 
keele lektor ja soome-ugri keelte 
kateedris eesti keele lektor.»

•ф Tavaliselt kirjutab press le
pingu sõlmimisest, eeltööst teatakse 
vähe.

«Austria on seni tegelnud enda
le lähemate Idamaadega, El Eesti 
jaoks raha saada, peab kõik olema 
väga põhjendatud. Aga uues Euroo
pas, kuhu ju ka Eesti kuulub, ei to
hi Eesti Austria jaoks kaardi peal 
üks valge plekk olla. Me vaatame, 
mis võiks Austriat Eestis huvitada 
ja mida Eesti saaks omalt poolt 
Austriale anda. Tähtis on, et Eesti 
valib ka ise oma kontakte. Olen 
Eestis juba kuulnud kurtmist, et 
mõnedki kontaktid välismaaga on 
tühjavõitu ja et pool Eestit on vä
lismaal.»

в  Milles Te näeksite lähemaid 
koostöövõimalusi Tartu Ülikooliga?

«Eesti keele ja soome-ugri keele 
kateedriga on mci! juba vanad suh
ted. Kohtusin siin ka kateedrijuha
tajate Rätsepa ja Künnapiga. Hea 
oleks lisaks teaduslikele kontaktide
le üliõpilasi vahetada. Tartu Ü li
kooli saaks saata ka saksa keeie 
lSktori. Rääkisin Karl Lepaga, kes 
just täna valiti saksa filoloogia ka
teedri juhatajaks, ning ta suhtus 
sellesse väga positiivselt. Stipen- 
diaate võiks saata germanistikat 
õppima jne.

Mind huvitas ka praktilise eesti 
keele kateeder. Siit saaksime koge
musi, kuidas õpetada analoogselt 
saksa keelt mittesakslastele. Viini 
Ülikoolis niisugust kateedrit veel 
avatud ei ole.

Küllap on Tartu Ülikoolis teisigi 
valdkondi, milles saaksime koos
tööd teha, nagu näiteks õigustead- 
lastelegi oleks tähtis tutvuda meie 
seadustega jne. Teaduskonnal on

juba olemas sidemed Salzburgi Üli 
kooli professori Jüri Uibopuuga 
Olin ka teadusprorektor Ants Kai 
likormi juures, kes suhtus meie 
kontaktiloomisse väga positiivselt 

ф  Lähete nüüd Austriasse taga
si. Mida edasi teete?

«Peab kiiresti edasi tegutsema 
Praegune teadusminister on suusõ
naliselt iubanud meid aidata, ok
toobris tuleb aga uue ministri va
limine. Kui valitakse uus • minister, 
sõltub palju juba temast. Looda 
me, et ta võtab eelmise ministri 
projektid üle. Praegu on olukord 
meile’ soodne. Kuigi Lääne-Saksa- 
maa on tihe- pertner, tegelevad 
sakslased praegu rohkem oma ühi
nemisega. Meie ülikoolil peaks ole 
iha vahepeal uus rektor valitud. 
Igatahes rektori kandidaat oii meie 
suhetest väga huvitatud. Mõned as
jad saab kindlasti kiiresti otsusta
da, sest Walter Leitsch on ka tea
duste akadeemia liige, tema ema 
on muide eestlane.»

0  õpetate Viinis eesti keelt. Kes 
tunnevad eesti keele vastu huvi ja 
palju neid on?

«Eesti keelest huvitutakse mitmel 
põhjusel: mõnel ori otsene huvi Ees
ti vastu, mõnel mingi raamatu mõ
jul või muul põhjusel, mõnel on tut
tav neiu või noormees eesti keele 
huviline, mõni tuleb eesti keelt õp
pima, sest näiteks ei pääsenud 
enam jaapani keelde jne. Põhjusi 
on mitmesuguseid. Igal aastal tu
leb umbes 4—5 noort, kokku on 
paarikümne üliõpilase ringis. Olen 
nendega kaks korda Eestis käinud, 
tahan neile igati Eestimaad tut
vustada.»

£  «Milliseid õppematerjale Teil 
011?

«Opetan mitmest raamatust. Võ
tan endale -sobiva materjali kord 
ühest, kord teisest. Kasutan ka 
Eesti ajalehti. Varem oli päris ras
ke selgeks teha, rfiis on kolhoos ja 
iiipsja jne.

Teen ka ise kaastööd pressile. 
Varem tegin Rootsi raadiole saateid 
Eesti kultuurist ja poliitikast. Sa 
muti olen Austria päevalehele «Die 
Presse» Eestist kirjutanud. Algul 
oli väga raske, keegi ei olnud õieti 
huvitatud, öeldi kogu^aeg, et ikka 
lühemalt ja lühemalt. Nüüd muud
kui tahetakse.

Suvel olin Eestis viis nädalat ja 
kirjutasin neist muljetest. Viimane 
artikkel sai veidi kurvem: majan
dus on alla läinud, on tekkinud 
mustad ja valged eestlased, valuu- 
taprobleem . . .  Minu meelest on 
eestlased siiski tublid ja need, kes 
on tublid, peavad praegu veel tub
limad olema. Seepärast on väga 
vajalikud ka teaduslikud kontaktid, 
et igapäevane eluraskus võimust ei 
võtaks.»

Üle tunni kestnud jutuajamisest 
seadis intervjuu kokku

VARJE SOOTAK

Konspekt. Oli, on ja Jääb..!
Õppetöö ei ole ülikoolis vist ette 

kujutatav ilma konspektita* See on 
olnud üliõpilasele senini ja jääb 
ilmselt ka tulevikus suureks abi
meheks. Vähemalt senikaua, kui 
puuduvad vajalikud ülevaatlikud, 
tervet õpitavat ainevalda haaravad 
õppevahendid.

On vaieldud selle üle, kas kons
pekt on üliõpilasele kõlblik õppe- 
abinou, kas selle kasutamine on 
hea või halb. Teoreetiliselt võib 
ju asi olla nii või naa, kuid tegeli
kult kasutab konspekti enamik üli
õpilasi iga päev. Niisiis on selle 
õppevahendi järele vajadus ja sel
lel on ilmselt oma kindlad põhju
sed.

Paljude ainete maht on niivõrd 
laiaulatuslik, et õppejõu ülesandeks 
jääb loenguil anda ainult selgita
vaid näpunäiteid, täiendavaid’ se
letusi ja juhatada üliõpilasi vajali
ku kirjanduse juurde. Tihti tuleb 
aga seda kirjandust koguda m it
mest erinevast allikast: raamatutest, 
ajakirjadest, brošüüridest. Hea. kui 
kogu vajalik materjal on kättesaa
dav, vahel on aga mõne raamatu 
eksemplaride, arv piiratud. Mõni
kord on Tartus vaid 4—5 eksemp
lari, mõnikord mitte ühtegi.

Nii läheb üliõpilasel palju aega 
ja energiat kaduma ainuüksi kir
janduse otsimisega. Ja alles siis, 
kui eespool kirjeldatud ettcvafmfs*

tused tehtud ja vaevad nähtud, 
s t̂ab tudeng õppima asuda.

Kahtlemata tuleb abiks niisugu
ne konspekt, kus selle koostaja on 
võtnud eespool kirjeldatud vaevad 
kasutajate eest enese kanda. Siis 
ei pruugi üliõpilane õppima asudes 
raisata enam aega kirjanduse otsi
miseks ega sellest ülevaatliku õppe
materjali koostamiseks. Tal on õpi
tavast ainest olemas kokkuvõte, sa
muti hädavajalik algmaterjal.

Arutame edäsi: teadused täiene
vad pidevalt, tekivad uued õppe
ained. Sageli puudub neid aineid 
käsitlev kirjandus või on see vas
tupidi väga mahukas ja võõrkeelne. 
Sel juhul on suurem tähtsus õppe
jõu loenguil, sest need jäävad pea
aegu ainsaks eksamiks valmistumi
se materjaliks. Ja seda materjali 
saab kätte ainult konspekteerides. 
Kuid kõik üliõpilased ei ole võrd
väärselt võimelised õppejõu loen
guid jälgima ja üles kirjutama. 
Ühed teevad seda kiiremini, teised 
aeglasemalt. Viimased ei suuda 
loomulikult kuigi täpselt ja üksik
asjalikult konspekteerida. *

Kui nüüd üliõpilane-kiirkirjutaja 
oma konspekti paljundab ja teistele 
edasi annab, on see vaid tervitatav 
nähtus. Nii saab ka üliõpilane, kes 
näiteks haige olnud, endale ülevaa
te loenguil kõneldust. Hoopis roh

kem vajavad aga konspekti need 

üliõpilased, )<es pidevalt töötavad 

ja ei saa seetõttu kõigil loenguil 

fcäTa. Î encfo arv Cl oie just väike.

Kõik eespoolõeldu rääkis kons
pekti kasuks. Missugused on aga 
konspekti halvad küljed?

Esiteks võib konspektis olla vigu, 
see võib olla poolik ega vasta ek
samil nõutavale materjalile. Mõle
ma osapoole (koostaja ja kasutaja) 
hea tahtmise juures muutuvad nime
tatud puudused ebaoluliseks. Näi
teks siis, kui võõrad nimed või 
võõrsõnad on kirja pandud nii, na
gu konspekti koostaja kuulis õppe
jõudu neid loengul hääldavat. V i
ga jääb muidugi veaks, kuid eksa
mit ei tohiks see oluliselt mõjutada, 
sest enamik eksameid tehakse ju 
suuliselt.

Kui konspekt on koostatud hästi 
ja asjatnndlikult ning sisaldab ek
samiks vajaliku materjali, ei (ohiks

kellelgi olla midagi selle kasutami
se vastu. Üldiselt ei pretendeeri 
konspekt kunagi ainsama ja põh

jalikema õppevahendi kohale. See 

on üliõpilasele algallikas, mis an

nab ülevaate kogu õpitavast ainest 

ja eksamiks hädavajalikud teadmi

sed ning mõisted. Edasine põhjali

kum õppimine on juba lihtsam-.

Lõpetuseks leian, et kui õppejõud 

täidavad oma lubaduse ning an

navad välja oma loengute kohta 

vastavad õppematerjalid, siis võib 

ka auväärse konspekti väljateenitud 

puhkusele saata.

’ Siud. med. ALAR SEPP

HELVE 
KAHUR

ÕNNITLEME!

Auietiühingukoinhee

: :

LINDMXE 
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M
20 . oktoobril saab GO-aasl^j, 

kriminaalõiguse ja -protsessiI 
teedri professor Herbert Linu^ j 
Veerandsada aastat on la õpetan 
tulevastele juristidele k r im in a l1 i 
kat ning teinud seda tasemel, L, 
on võimaldanud IÕpeü£puteI to jj 
da ka kriminalistikaekfiperdi 
-spetsialistina. Peale k rim in ä1 ,s -j. 
üld- ja erikursuste on tudengid л 
nud temalt õppida veel sedagi. y 
õppeprogrammides puudub ,,.v. 
nõudlikkust, ausust ja objejd j. 
sust. Tõdemus, et Herbert ^  ^ 
mäe on õigusteaduskonna tiks  ̂
gupeetavamaid õppejõude, et ^  
juubeliartiklile omane sõiiakö 
vaid teaduskonnas üldlevinud. 
tõestamist mittevajav arvaim18,

Herbert Lindmäe koostatud ÖPjjJj 
kirjanduse tarbijate hulka ei 
mitte ainult eksamihirmus 4  öp' 
sed. tema õppevahenditele ja ^  
kutele peavad jahti ka tööga J  
koormatud uurijad. Viimase] А 
on juubilar avaldanud mi/'я ^  
uurimusi, mis käsitlevad stahn jel 
kuritegusid 1940.— 1950. aaSbjji' 
Eestis, stalinismjvastast rely2 jii 
lust ning Eesti okupeerimise^ 
annekteerimise õiguslikke asp^ fj 
Seda tööd kroonis Eesti Кип0 

fondi 1988. aasta preemia.

Praegu on Herbert Lindmä^Jtg 
petamisel monograafia 1941. a.fp 
süvesündmustest Tartumaal. J  
mised tööd on juba kavva vOe 

Nende ja kõigi tulevaste ettevõt*11 

te jaoks juubilarile edu soovib*

kolleegide n№

JAAN S O O T A ^ ^
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Edustuse taastamise 
komisjonis

KIRJANDUS
JA PIIBEL

Nagu oletada võis, ei toonud tei
sipäevaks väljakuulutatud avalik 
koosolek edustuse asjus kokku vi
haseid üliõpilaste hulki. See oli va
best isegi kasuks edustuse taasta
mise komisjonile, kes sai kohe pü
henduda konkreetsele tööle — Ü li
õpilaskonna Edustuse ajutise vali- 
roiseeskirja projekti läbiarutamisele.

Pikem arutelu tekkis kavandatava 
.^ustuse volituste suhtes. Kas era
korraliselt valitud edustuse volitu
sed kestavad järgmise aasta aprilli
kuuni, mil korraldatakse korralised 
valimised, või ülejärgmise aasta ap
rillini? Üldiselt kalduti viimase 
poole, sest vaevalt kevadel aktiiv
semaid üliõpilasi silmapiirile ilmub 
kui praegu.

Samuti vaieldi ka edustuse liik
lete arvu ümber. Kas tudengite 
esindusorgan peaks olema kaheküm
ne- või kolmekümneliikmeline, see 
selgub nädala lõpuks.

Räägiti ka valimiste korraldami
sest. Kõige parem oleks need läbi 
viia ilmselt teadusraamatukogus. 
Seoses sellega kaaluti valimisko
misjoni tasustamise võimalusi.

Kõige senise järgi otsustades on 
ülikoolis välja kujunenud kindel 
8rupp tudengeid, kes peavad auas-t 
jaks ülikooli pärast muret tunda/ 
Enamik jääb kahjuks passiivseteks 
kaasanoogutajateks, kel pole sooja 
ega kiilma, mis tulevikus juhtub.

Hädaldajaid ja abipalujaid saab 
3fvatavasti tulevase edustuse ukse 
taga aga olema küll ja küll.

MARGUS SANGLEPP

Lõpuks
ometi!

ф  Matemaatikuil oma 

üliõpilaskond! ф

Nüüd on see siis juhtunud. Ma- 
^tnaatikaüliõpilased on saanud en
dale kaua oodatud esindusorgani. 
Kuidas siis?

16. oktoober kell 16.15. Vanemui
se tn. 46 õppehoone ringauditooriu
mi on kogunenud hulk tõsiseid 
väga kontsentreeritud ilmega ma- 
teinaatikaüliõpilasi. On tunda, et 
sündimas on midagi ajaloolist. Kell 
16.17 kuulutatakse koosolek ava
tuks. Järgneb ettekanne, liiljem 
arutelu. Kohalolijate pinevatest nä
gudest võib välja lugeda ühte — 
nüüd peab see juhtuma. Kell 17.06 
on ajalooline otsus sündinud. Ühe
häälselt on vastu võetud Tartu ü li
kooli matemaatikateaduskonna üli
õpilaskonna põhikiri.

Kõik järgnev on juba nagu mui- 
^s ju tus  pärast kurja elimineeri
mist (õnnelik prints võtab naiseks 
imekauni kuningatütre ja üheskoos 
isutakse rõõmsaid alamaid helge 
homse poole juhatama, vastu üle
üldisele õitsengule). Operatiivselt 
valitakee tarvilikud ametimehed.

Matemaatikateaduskonna üliõpi
laskonna juht on ENO TONISSON 
Ouat. IV k.).

Akadeemiline 
Keemia Selts

See selts tegutses Tartu Ülikooli 
juures 1923. aastast kuni sulgemi
seni 1940 nõukogude võimu poolt. 
Tänaseks on tekkinud mõningatel 
keemiaosakonna üliõpilastel ja õp
pejõududel tnõte taaselustada selle 
akadeemilise seltsi tegevust, kelle 
eesmargiks oli (ja saans ka nüüd) 
«ühendada kõiki keemia alal tööta
vaid ning keemias! huvitatud aka
deemia kodanikke, kaasa aidata 
nende igakülgsele teadüseliseJe 
arendamisele keemia alal, nirtg eri
ti oma liikmete keskel, kui ka laie
mais ringkonnis huvi äratada meie 
kodumaa tähtsamate keemia töös* 
tusliste küsimuste vastu*.

AKS ei ühendanud mitte ainult 
keemikuid, vaid sinna kuulus ka 
muude erialade esindajaid: bioloog 
prof. Hugo Kaho (TÜ rektor), arst 
prof. Elise Käer-Kingisepp, füüsik 
dr. Harald Perlitz jpt. Peale õppe
jõudude ja üliõpilaste kuulus seltsi 
palju ülikooli vilistlasi, kes tööta
sid nii riigiasutustes, koolides kui 
ka tööstuses (nad moodustusid um
bes 50% liikmeskonnast).

Praegu ühendab eesti keemikuid 
Eesti Keemia Selts (iseseisva Eesti 
Vabariigi päevil Eesti Keemikute

Selts), kuna aga vanal heal ise
seisvusajal saadi omavahel väga 
hästi läbi, ei tohiks see olla takis
tuseks AKS-i tekkimisele. Koos 
kuüluti Union Internationale de la 
Chemie’sse, korraldati Eesti keemi
kute päeva (paarisarvulised AKS, 
paaritud EKS).

Sellise seltsi teke võimaldaks ka 
keemiaosakonnas üliõpilaste ja õp
pejõudude vahel rohkem horison
taal- kui vertikaalsidemete teket.

Millega tegeles AKS? Põhitöö 
toimus komisjonide kaudu. Olid 
ajaloo-, muuseumi-, keemia-alase 
kutsehariduse, keemikute kutseõi
guste, oskussõnade, keemia-alase 
kodu-uurimise komisjon. Nende ni
medki ütlevad ära tegevussuuna.

* * *

Kes soovib Akadeemilisest Kee
mia Seltsist rohkem teada saada 
ning võib-olla ka ühineda, tuleu 
teisipäeval, 2<‘L oktoobril keemia
hoonesse Jakobi 14/16 kl. 16 aud. 
320. Toimub ettekandekoosolek, kus 
stud. chetn. Andres Rekker annab 
ülevaate AKS-i ajaloost. On oodata 
teisigi sõnavõtte.

ANDRES REKKER

Mõtted on nagu ringluses olev 
vesi.

Igatahes neid sajab ja sulab ja 
pole ühtki, kellesse nad ei puutuks. 
Kriit on valge. Ameeriklased armas
tavad golfi mängida. Natuke võib 
ikka valetada ka. Õilis on, kes end 
ohverdab idee nimel. Hea on raha 
qmada. Mõelda iuieb seda. aga öel
da teist.

Paljud sellised klišeed tulenevad 
kirjandusest, kultuurist, st. trüki
tud tekstist.

üks raamat teise järel räägib 
kangelastest, kes ei olnud noas 
ülekohtuga, hakkasid mässama ja 
lõpetasid õnnetult

Kangelannad armusid, neid pete
ti ja nad leppisid üksilduse ja mä
lestustega. Või asusid end teosta
ma isikliku elu arvelt.

Ma olen täielik obskurani, ma ei 
usu Saatanat. Ta arvab, et kui saab 
tervel rahval mõtlemise kaudu a;ud 
pahupidi keerata, siis saab uskuma 
panna, et inimlikud kannatused on 
ilusad, kurjus loomulik ja kurb 
lõpp garanteeritud.

E l OLE!

Inimesele on antud meelevald 
valida, keda uskuda ja keda mitte, 
KELLE mõtteid lasta üldse oma 
südamesse sadada. Kui sinna on 
sattunud ntidagi mürgist, on tal 
meelevald seda sealt välja kihuta
da Jeesuse nimel.

Peab olema väga valiv, mida 
rääkida, ja valiv, mida kuulata. 
Need sõnad loovad meid. Meie 
suhtumist. Meie pilti enesest. On 
nakkavad. Mitte üksnes hirjanikiul 
ja nende raamatud, vaid vaimsed 
väed, mis * seisavad selle inimese 
selja taga. Ka pildid. Ajalehed. Tä- 
riavaklatš.

Vaimses maailmas ja kultuuris 
kehtivad väärtuskriteeriumid on 
lihtsalt erinevad. K ilt uur ütleb, e! 
sa võid olia paha inimene, aga 
hea teos kindlustab sulle kuulsuse 
ja vabandab kõik. Vaimses maail
mas sellist . kompromissi ei ole. 
Must on must jä valge on valge. 
Kirjanik ja tema isiklik elu ei ssisa 
lahus. Kas tema sõnu võib usalda
da? Missugusest südamest on need 
inspireeritud? On tal rahu Juma
laga? Vihkab ta korralikult kurja 
või teeb ainult näo ja naudib se
da? Või teeb seda lihtsalt nõrgalt, 
humoristlikult?

Jah, ma kahtlustan, aga ma ta
han olla Ijiiulel, mida ma söön, mil
list vett ma joon, missugune vihm 
mulle pähe sajab. Ei ole tegelikku 
«'happy end’i» ilma Jumalata. Pal
jud õnnelikud lõpud raamatuis on 
kistud ega tulene sündmustikust. 
Ja suur segadus suhtumistes. Sel
lelt seisukohalt on õigus sellel, a<ra 
sellelt seisukohalt tollel tegelasel, 
aga võib-olla ei ole ükski neist 
õige. Või üks siiski on.

Goldingu vf Vaba langemist» lu
gedes võib kaduda eluisu. Inimene 
käib järele jätmata alla. Käib ja 
käib ja põhja ei ole.

Terve hulk abielurikkujaid ja sa
diste käib nn. kirjandusmaastikel, 
mida hullemad, seda huvitavamad. 
Kuidas kirjanik nüüd SELLE siga
duse välja vabandab?

Ja niimoodi tervitab sind see 
raamaturiiuli seltskond: Onegin, 
Oblomov, Daimon, Dorian Grey, 
Don Juuri ja Idioot.

Kõigi kümne käsu rikkumine. 
Alaväärsus. Hüljatus. Himud. Sün
gus. Melanhoolia. Naeruväärsus.

’ Natuke helgemad on lasteraa
matud. Ent Tistou, Roheliste Sõr
medega Poiss on südamlik jõngla 
ne, kes püüab lilledega kinni katta 
üksildust ja häda.

ÄGA TEGELIK ABI? Okey, kir
jandusel on «ajaviite funktsioon» 
või «■intellektuaalne», aga kas ta 
vastab küsimustele: Kas armastus 
on? Miks inimesed on hädas? Kui
das neid aidata? Kus on Jumal? 
Mitte r o o s e  ei ole tarvis haava
de peale, vaid palsamit.

Või suurmeeste elulood: mis sest, 
et oli hull, aga kui suurepärased 
pildid! Mida oleks maailm teinud 
Utna nendeta! Maailm oleks nende
ta patju õnnelikuni, võiks vabalt 
hingata.

Jumalas on kõik lihtne ja selge.

Igale küsimusele on ühene vas
tus. Tõe ja vale lahutab Tema Sõ- 
na.

See on õige ju see on vale.

See teeb õigust ja see valetab.

Pole mingit kolmandat varianti. 
Keskmiselt õiget. Leiget tõde.

Ei tähenda, et negatiivne kan
gelane on Õnnetu inimene, pait on 
patt ja ta peab parandama meelt. 
Sisenema vabadusse, milleks Jumal 
ta on loonud. Peategelane tahab lõ
petada enesetapuga. Jama, jätta. 
Swtan, jäta rahule see mõistus1 
Jumal tahab, et inimesed teaksid, 
mida nad peavad tegema keeruli
ses situatsioonis. Mäaittnaš, kul
tuuris, olukirjeldustes levinud va
riandid on: jõi ennast põhja, kao
tas lootuse, jäi üksikuks, ei naera
tanud enam kunagi, ajas end kui
dagi püsti, kuid kibestus. See on 
vale.

Jumala sõna on kirjandusega 
riius.

Jumala sõna on Saatana tegude
ga riius.

Ta räägib alati lootusi uku tõ
bi. Kui sa oled haige, ütleb Sõna: 
on tervenemine; kui vilets: ole 
julge, sest ma olen sind kutsunud, 
mina armastan sind; kui kurb: röa-, 
musta, sest rõõm Issandas on si
nu tugevus; seestunud: ka kurjad 
vaimud peavad nõtkutama põlvi 
minu nime ees ja minema võtja; 
kui teinud valesti: võta vastu an
destus, palu andeks ja saa; kui vae
ne: mina täidan kõik su vajadused 
Jeesuses Kristuses.

Inimesed nii ei räägi. Ajalehed 
ka mitte. Ainult Jumal ja seda ma 
iõesti usun. Sa ütled võib-olla, et 
ma ei oska enam hinnata kahtluste 
rafineeritust ja et mul on kõvasti 
ajusid loputatud.

Tänu Jumalale kohe täiesti põh
jalikult, sest suudan lõppude lõpuks 
rahulikult usaldada, mida Piibel 
kirjutab:

<rKui kellelgi on janu, See tulgu 
minu juurde ja joogu! Kes usub 
minusse nagu kiri ütleb, selle ihust 
peavad voolama elava vee jõed.» 
Jeesus oli Sõna. Sõ-na, mis oti 
Jumala juures.

Ja Johannes on üks väärt kirja
nik. Ta ei olnud oma evangeeliumi 
kirjutades inspireeritud selle maa
ilma vaimust.

TIINA ElER

E e s t  s e i s u s:

AIN Al.ABERT, rak.-niat. IV k. 
MARTI AMBRE, mat. III k. 
ANNELI BACHAUS, mat. IV k. 
TARMO KOLL, mat. IV k. 
MARGIT MULDMA, mat. I k.
a in  t ö n is s o n ,  mat. 11 k.
HILLAR UUDEVALD, mat. III k. 
REIN VApiUANE, rak.-mat. I k.
Mis veel:
Püsti tõuseb dekaan Ivar-Igor 

Saarniit ja soovib vastvalitud eest* 
' seisusele edu.

MARTI AMBRE

Mõtlemine on aine, mille ühik on 
sõna. Sõna on vaim. Vaim kehastub 
sõnas. On lootuse ja lootusetuse 
sõnu. Sõnu, mis toovad surma ja 
sõnu, mis toovad elu. Sellepärast 
tahaks pärast mõnd jutuajani# 
oksendada. Midagi oli valesti. Na
gu masuuti oleks pakutud, õhk on 
paks.

Psühhopaadist kirjaniku lugeja 
võib istuda sama psühhiaatri ukse 
taga, kus ta ise, kui juhtub elama 
samas linnas samal aastakümnel. 
Kui ta ei tea, mis on põhjus ja mi
da enese kaitseks ette võtta.
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Vastavalt EV määruse nr. 197 27. 09. 1990. a. «.Liha-, piima-, kala-, 
teraviljatoodete riiklike dotatsioonide kaotamisest ja sellest tuleneva 
hinnatõusu kompenseerimisest elanikele» rakendamise juhendile mää
ran Tartu Ülikoolis kompensatsiooni saavate lastevanemate ja laste 
nimekirjade eest vastutavaks isikuks vanemraamatupidaja Laine Aavik- 
soo.

Ugnimekirjad koostada teaduskondades dekaani poolt määratud töö
tajal (nimi ja tel. nr. teatada L. Aaviksoole tel. 3 52 62), osakondades 
osakonna juhatajal ning esitada L. Aaviksoole hiljemalt 24. oktoobriks 
j ä r g m i s t e  a n d m e t e g a :  lapse ees- ja perekonnanimi, sünni
aasta, koolieelne lasteasutus või õppeasutus, kus laps käib (õppijatel 
nSId&ta klass.või kursus). a .s. »;.иы *

Kunš 16 aasta vanuste laste nimekirja lülitamiseks piisab andme
test vanema passis. Üle 16 a. vanuste õppurite puhul tuleb nimekirja 
lülitamiseks ette näidata kehtiv õpilaspilet (mille kohta nimekirja koos
taja teeb märkme märkuste lahtrisse) või lõendi vastavast õppeasutu
sest (lisatakse nimekirjale). Esitatud andmete õigsust kinnitab Japse- 
vanem oma allkirjaga. Lisada allakirjutaja nimi.

Reeglina esitab andmed lapse ema.
Kui kompensatsiooni taotlejaks on erandina isa, tuleb lal esitada 

tõend lapse ema mittetöötamise kohta või (ema tööraamat.
'Kui kompensatsiooni taotleb lapse hooldaja, siis tuleb tal esitada 

dokument lapse hooldamise kohta.
Nimekiri lapsehoolduspuhkusel viibivate emade kohta töötajate osas 

koostada kaadriosakonna juhatajal A. Liivakul.
* Esitatud algnimekirjade alusel koostada L. Aaviksool koondnimekiri 
ning esitada rektorile allakirjutamiseks 31. novembriks.

Konsultatsiooni annab ülikooli kollektiivi liikmetele ülikooli juris- 
konsult Reet Kalliver tel. 3 51 29.

6000 Ja 16000
On tuntud tõik, -et Tartus tuleb 

uudiskirjanduse soetamiseks rohkem 
vaeva näha kui mõnes muus Eesti- 
maa" paigas. Õppureid ja muidu 
kirjandushuvilist on meie linnas 
palju ning raamatudefitsiit näikse- 
gi olevat pigem veel üks Tartu vai
mu kasuks kõnelev argument.

Et meie (pseudo)äriajastu vaim 
pidevalt nn. bisnisele alla jääma 
kipub, siis polegi selles tegelikult 
midagi imelikku, et maad võtab to
taalne ärivaim. Kurioorsseks kisub 
asi aga siis, kui tõepoolest kõigega 
äritsema hakatakse, kui ärivaimust 
saab vaimu äri. Näiteid leiab kül
laga, üks väiksemaid on Kalju Le
piku ulatuslik valikkogu «Rukki
lille murdmise laul».

Raamatu trükiarv (6000) paneb 
järjekordselt õlgu kehitama ja liht
salt ohkama. Võrdluseks: Rudolf 
Rimrneli «Usutunnistust» ilmus
16 000 (?!) eksemplari. Ometi on 
kõigile, kes eesti luulega vähegi 
kursis, selge, missuguse suurusega 
on tegemise l.epiku näol. Pealegi 
võib <tRukkilille murdmise laulu» 
pidada Kalju Lepiku esimeseks 
sünnimaal trükitud raamatuks, kui

mitte arvestada kunagist Etulel 
Sõgla koostatud '2-kopikalist vihu- 
kest *Sina oled kuusik jd mina le
pik». Jabura kirjastamispoliitika tu
lemusena müüdi •näiteks «Anne raa
matus» Lepikut vaid kirjanikele. 
Mujalegi olevat seda saabunud vaid 
rnini-minirnualselt, kui üldse saa- 
buski.

Kus viga näed laita, seal tule ja 
aita! Ärimees tulebki, sõidab null- 
haiieksaga raamatupoe ette ja hak 
kab kaupa vastu võtma. Kõik on 
õige, kaupluse uksel ripub silt 
•■Kauba vastuvõtt» ja pale just 
märgitud ka, millises sutmas nime
tatud tegevus käima peaks. Värs 
kelt trükikojast tulnud Lepik ja 
küllap veel mõned värskemad ülli 
tised rändavadki teadmata suunas. 
Et x aja pärast mitmekordse hin
naga, võimalik, et valuuta eest, 
jälle kenasti müüki tulla. Tõenäo 
lisem tundub aga, et <rRukkilille 
murdmise laul» pannakse «ärirei- 
’sil» taskuraha teenima.

Ei meil pole kerge kellelgi...

ANTI LÄÄTS 
TÕNU TENDER

VENIA LEGENDI

NSV Liidu rahvaste ajaloo ka
teedri dotsendi kt. Mati Lauri 
venia legendi loeng teemal «Seisu
sed Baltikumis 18. sajandil» toimub 
kolmapäeval, 7. novembril kl. 14.15 
Tahe tn. 4 õppehoones, aud. 258.

31. oktoobril kl. 14.15 toimub 
Tähe tn. õppehoone aud. 258 NSV 
Liidu rahvaste ajaloo kateedri dot
sendi kt. Villu Tamuli venia legendi 
loeng «Olukord Venemaa kõrgemas 
hariduses X lX  sajandi esimesel vee
randil ja professorite instituudi asu
tamine Tartu ülikooli juurde.»

TARTU 
RAHULEPINGU 

70 AASTAT

Laupäeval, 20. oktoobril korral
davad TÜ Ajaloomuuseumis selle
teemalise teaduskonverentsi Eesti 
Ingerisoomlaste Liit, Eesti üliõpi
laste Selts, Elias Lönnroti Selts, 
Tartu Soome Ühing ja Tartu Üli
kool.

Ettekannetega esinevad Elias 
Lönnroti Seltsi esimees dots. 
T. KULDSEPP, Soome Vabariigi 
Välisministeeriumi poliitilise osa
konna juhataja J. BLOMBERG, TÜ 
dots. K. JAANSON ja Helsiriki Ü li
kooli dots. S. ZETTERBERG,

Kl. 13— 13.30 toimub samas 
pressikonverents ning kl. 14 —
14.30 avatakse EÜS-i . maja ees 
mälestuskivi.

TARTU 
KODU-UURlMiSPÄEV

on esmaspäeval, 22, oktoobri! kl. 
13vl5 TÜ nõukogu saalis. Kavas on 
3 ettekannet: L. Raidi «ЕКР KK 
contra Hans Kruus aastail 1949-— 
1962»; T. Rosenbergi «v. Liphartid 
mõisnikena»; P. Parvitsa «Välis
maalased Tartus 18. saj. lõpul ja 
19. saj. esimesel poolel».

ÜLIKOOLI ' 
PUHKPILLIORKESTER

saab kokku neljapäeval, 25. oktoob
ril kl. 19 TÜ klubis.

Ootame uusi orkestrante!

K U L T U U R I  K A T E E D E R

«MAAELMA KUNST»

Algab loengusari maailma ja 
eesti kunsti ajaloost. Lektorid on 
põhiliselt Tartu Kunstimuuseumi 
töötajad.

E s i m e n e  t s ü k k e l  tutvus
tab ajastute ja stiilide kaupa maa
ilma kunsti alates Vana-Kreekast 
ja lõpetades lääne 80-ndate aastate 
kunstiga. Te i s e s ,  e e s t i  k u n s 
ti  t s ü k l i s  antakse ülevaade 
Eesti keskaegsest kunstist ja arhi
tektuurist kuni kõige viimase aja 
suundumusteni meie kunstipildis.

Kokku on kahes tsüklis -24 loen
gut. Esimese tsükli loengud alga
vad 1. novembrist kl. 16— 18 pea
hoones aud. 135.

e e t ik a k u r s u s

Kultuurikateeder kuulutab välja 
eetikakursuse, millega alustatakse 
24. oktoobril kl. 16 raamatukogus 
ruum 321.

Eelregistreerimine toimub esmas
päevast reedeni kl. 9— 13 kultuuri- 
kateedri muusikakabinetis.

Lektor on dots. Siina Lepik.

Udo-Rein Okk. Materiaal-tehn>' 
lise varustamise organiseerimine ja 
planeerimine rahvamajanduses-

Tartu 1990, 300 eks., 68 lk., 15 kop.

Seedeelundid. Metoodilisi matef" 
jale üliõpilaste iseseisvaks tööks si' 
sehaiguste propedeutikas. JaaJ! 
Riiv, Elmut Laane. Tartu 1990, 50<J 
eks., 48 lk., 55 kop.

Ravimite biotransformatsioon r  
seda mõjustavad tegurid. Metoodi' 

line abimaterjal arsti teaduskond 
farmaatsia osakonna III ja IV W ’ 
suse üliõpilastele. Margareete 0*' 
ter, Raivo Kask. Tartu 1990, 50U 
eks., 112 lk., 20 kop.

TöökaitseÕppetöö metoodikajU' 
hend. V. Ritslaid. Tartu 1990, 20° 
eks., 60 lk., 10 kop.

Laskespordl teoreetilised aluse<| 
ja tehnilised vahendid. öppemetoO' 
diline vahend kehakultuuriteadu5' 
konna üliõpilastele. Hanno Selg’
Tartu 1990, 300 eks., 60 lk., 10 kop-

Programmeerimiskeele С stafl' 
dardfunktsioonide teek. Progra^^ 
kõigile. T. Kelder, Ü. Kaasik. Tar'
tu 1990, 200 eks., 96 lk:, 15 kop.

Selgrootute koomade süsteei^ 
Abiks selgrootute zooloogia õpP*' 
jaile. M. Martin. Tartu 1990, №  
eks., 40 lk„ rbl. 0.45.

KORP! «SAKALA»

Täna, 19. oktoobril toimub kl. 21 
korp! «Sakala» majas (Veski 69) 
külalisõhtu. Oodatud on kõik mees
tesoost mcesüliöpilased, kes soo
vivad iihineda korp! «Sakalaga».

Eestseisus

Uusi trükiseid
Organic Reactlvlty. Vol. XXVI. 

ISSüJE 3(95)—4(96). July-Decem- 
ber 1989. Tartu 1990, 350 eks.. 
116 lk., rbl. 1.30.

TÜ toimetised. Vlhlk 879. Žunri 
ja kujundi poeetika. Studiä metrica 
et poetica. Tartu 1-990, 500 eks., 
108 lk., rbl. 1.50.

TÜ toimetised. Vihik H80. Studies 
on aerosols and high frequeney 
discharges. lonization, aerosols, 
electrometry. Tartu 1990, 650 eks., 
132 lk., rbl. 1.50.

Abimaterjale eesti viipekeele 
omandamiseks. Regina Toom. Tartu 
1990, 1000 eks., 48 lk., rbl. 2.

Professor Henrik Koppeli kirja
tööde, Tartu Üiikooli otorinolarün- 
goloogia kateedri ning kõrva-nina- 
kurgukliiniku teadustööde biblio
graafia. Tartu 1990, 150 eks., 196 
lk., rbl. 2.20.

Tartu Riiklik Ülikool. Bibliograa
fia 1983/2. Tartu 1990, 300 eks., 
220 lk., 55 kop.

Nägemise tervishoiu laboratoo
rium 1975—1990. Teaduslike tööde 
kogumik ja bibliograafia. Tartu 
1990, 500 eks., 116 lk., rbl. 1.30.

J. Riiv. Südame ja veresoonkon
na funktsionaalne diagnostika. Kar- 
diovaskulaarse süsteemi haigused.
Teine, täiendatud trükk. Õppeva
hend arstiteaduskonna üliõpilaste
le. Tartu 1990, 550 eks., 60 lk.,
10 kop.

J. Riiv. Südame ja veresoonkon
na instrumentaalne diagnostika. 
Sisehaiguste diagnostika alused V.
Teine, täiendatud trükk. Oppeva 
hend arstiteaduskonna üliõpilastele. 
Tartu 1990, 550 eks., 52 lk., 10 kop.

Kalle Nlgola. Prokuratuur NSV 
Liidus, õppevahend õigusteadus
konna üliõpilastele. Tartu 1990, 
450 eks., 76 lk., 15 kop.

Olaf Kiaassen. Aasia ja Aafrika 
1918— 1945 ning kontaktid Eestiga. 
Esimene jagu. Sissejuhatus, Afga
nistan, Alžeeria, Birma, Egiptus, 
Etioopia, Filipiinid, Kiina, India. 
Tartu 1990, 300 eks., 152' lk., 30 
kop.

E S M A K U  R - S U S L A S T H  
P I D U L I K  O H T U

Reedel, 19. oktoobril kl. 20.
* huvftavat nii silmale kui körva -
* võimalus tantsida mitmes saa* 

ja mitmes stiilis,
* avatud baar.

Laupäeval, 20. oktoobril ja 
hapäeval, 21. oktoobril kl. 21.

V I H M A S E
S Ü G I S Õ H T U

D I S K O D
NB! Üliõpilaspilet kaasa!

Teisipäeval, 23. oktoobril ki. 2 
V I O E O S A L O N O ,

J Ä L G I G E  R E K L A A M 11

Ansamblid «F IX »  ja «К Y R 
(Rootsist)

26. oktoobril kl. 21 
Ülikooli klubis.

lA'

Toimetaja VARJE SOOTA^

Ü L I K O O L I  A J A L E H T  '  .
Lehe talituse aadress 202400 Tartu, Ülikooli t. 18. TÜ, ruumid 240, 241, tel. 3 51 80. Tartu Trükikoja trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. 111. «11» ilmub reod1 

Tellim. nr. 3295. Tiraaž 3500. 4
«Universitas Tartuensis» — газета Тартуского Университета. 202400 Эстонская Республика. Тарту, ТУ. Юликооли 18— 241. Гел. 3 5180.
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23. OKTOOBRIL

VALITSUSE VEER
Pedagoogika kateedri juhataja Mati Salundi tutvustas tulevase 

edagoogika Instituudi põhikirja projekti. Tekkis väga elav mõtte- 
Vahetus. Leiti, et instituudi loomist on teaduskondadega vähe koordi
neeritud. Arvati, et pedagoogide ettevalmistamise ümberkorraldamise 
J îks lahendada näiteks eraldi teaduskonna loomisega. Valitsus otsus
es küsimuse arutamise edasi lükata TÜ nõukogu novembrikuu koos
olekule.

% TÜ iga-aastast tähtpäeva otsustati tähistada I. detsembril.
, isi põhitähtpäevi (ülikooli rajamine 1632. aastal, taasasutamine 

aastal jt.) märgitakse ainult ümmarguse arvu puhul. 1. det- 
^nihri tähistamine kandub rohkem teaduskondadesse. Rektor moo- 
''ustab tähtpäevakomisjoni, TÜ nõukogu vaiib audoktorid.

Ф  TÜ Üliõpilaskonna Edustuse valimise komisjon esitas tutvumi- 
s<*s edustuse valimise projekti. Seda arutatakse täna nõukogus 
(v<- 4. lk.).
.% 1. jaanuarist otsustati sulgeda auto-motokabinet. Sõlmitakse le- 

ALMAVUga ja teaduskondade vahendusel makstakse mõnedele 
s°iduõppjjaiie kompensatsiooni.
 ̂% TÜ detsembrikuu nõukogu jaoks valmistab vastav komisjon ette 

JjPPe- ja teadustöö edasise korralduse küsimust. Praegu leiab 9st tea- 
."skonnast 7, et laborid peaksid olema liidetud lähedaste kateedritega 
la alluma teaduskondadele.

‘-ksmatrikuleerimine peaks toimuma ikkagi rektoraadi kaudu.
, Oma teaduskonna rahalisi vahendeid peaks teadma ja loomulikult ka 
asutama teaduskond ise.
Selle küsimuse kokkuvõtteks arvas rektor ja valitsus toetas teda, et 

Peamiseks allüksuseks jääb ülikoolis ikkagi teaduskond, teised allük- 
Sused oigU teaduskonna juures või kuulugu selle koosseisu, 

detsembrikuu nõukogu ajaks valmib ka teaduskonna tüüppõhikiri.
% Vastuvõtueeskirjade kohta tulnud arvamusi tutvustas prorektor 

Prof. Heino Siigur.
. Teaduskonnad soovitavad vähendada sisseastumiseksameid (va. ars- 
'U-aduskond), ära jätta kirjandi, mille asemel võiksid üliõpilaskandi
daadid kirjutada näiteks essee tulevasest erialast vm, teha teste jne. 
v5.^iuti tõstatati küsimus, kas on vaja kohe vastu võtta eriharudesse, 
°iks ju üldiselt teaduskonda, jagunemine toimuks hiljem. 

..Vastuvõtueeskirjade kohta arvasid dekaanid, et TÜ nõukogu peaks 
'Jinitama kõigile teaduskondadele ühesugused eeskirjad, kuid teatud 
ypnsid võiksid jääda teaduskondade endi otsustada, see vastab ka 

kiilkirjale.
pokaanidele tehti ettepanek mõelda ka riigieksamite arvu vähenda

ja le .  Lõpetajad võiksid teha diplomitöö ning eriala komplekseksami.
‘ küsimused jäid dekaanidele kaheks nädalaks järelemõtlemiseks.

О  Õppeprorektori asetäitja Valter Haamer tutvustas järgmise aasta 
^tuvõtu andmeid (vastu võetakse 32 inimest rohkem kui tänavu). 

^ fkis küsimus, kas meie vastuvõtt pole praegu liiga suur, arvestades 
'^P id  ist suunamata jätmist.

g %  Jeadussekretär Veera Ant tutvustas TÜ põhikirja uut lisamäärüst 
.Ppejõu kohale valimise korra kohta. Enam ei ole üliõpilaste küsitlus 

Ustuslik. Selle vajalikkuse otsustab teaduskonna nõukogu, samuti 
'yc, kas kasutatakse uut või käibel olevat küsimustikku, 

j-^isamääruses on ka niisugune punkt: «Teaduskondade nõukogudel on 
t^ as. kehtestada konkursist osavõtjaile täiendavaid nõudmisi, .mille 

'unise tulemused vaatab läbi kateedri koosolek kandidatuuri aruta- 
kj!sel (prooviloeng, teadustööde retsenseerimine vm.)». Lisamäärus 

'jteti heaks ja otsustati esitada kinnitamiseks TÜ nõukogule, 
t 15. novembriks palutakse esitada TÜ audoktori kandidaadid 
,°os põhjendustega, et audoktoreid saaks valida TÜ 30. novembri 
°°solekul.

Ü likooli aup ä e va st

F IL IA E  P A TR IA E  1920 —  1990
0  Loe ja vaata lk. 3.

J-lustuinas on üks ülikooli auväärsemaid traditsioone — ülikooli au- 
3 tähistamine iga aasta I. detsembril. Sellise otsuse võttis vastu 

2‘°°li valitsus teisipäeval.
bee on (0re uudis, mis aga toob kaasa terve paki küsimusi; kes, kus, 
''lal, mismoodi? Juubelite puhirl on lihtsam — rektori käskkirjaga 

( °odustatakse komisjon (id) ja ettevalmistustöö võib alata. Iga-aas- 
aupäeva-tähtpäeva-aastapäeva (ei varja, et mulle meeldib aupäeva 

^ tu s , siis ei lähe segamini muude tähtpäevadega!) tähistamine 
I uutab kindla koosseisuga komisjonile koormavaks ja tekitab ka stam- 
j'- Seetõttu peab allakirjutanu otstarbeKaks, et ülikooli aupäeva võiks 
•^ 'aastal ette valmistada üks teaduskond. ■
у Võiks taaselustada ka selle tähtpäevaga seotud traditsioonid Eesti 
I abarijgj ajast: aktus akadeem ilise loenguga (trükis), audoktorite va- 
, •Tiine ja promoveerimine, jum alateenistus, üliõpilaste auhinnatöõde 
^ k u v õ tte d  ja uute teemade väljakuulutam ine, ülikooli kollektiivi ball 

koosviibimine, m em oriaaltalitused kalm istutel. Muu võiks lisanduda 
''aduskonna eripärana.
. Üliõpilasorganisatsioonid korraldavad oma üritused vaslavalt nende 
 ̂yditsioonidele, aga ka siin tuleb koostöö ainult kasuks nagu eelmise 
as*a ümmargune tähtpäev näitas, ümmarguste juubelite puhul (200 

jnftat taasavamisest 2002. aastal, 375 aastat avamisest 2007. aastal 
; '•) aga moodustada üleülikwoliitišcd komisjonid. Esimese korra Ida-
i pa võiks ollagi ajalooteaduskond, kes vanade traditsioonide elusta- 

1Де1 saab olla professionaalne.
Qn veel üks küsimus — mis saab ülikooli medalist? Kas selle välja- 
^Hiist jätkatakse ja kui, siis — kus, millal, kuidas?

(ü lik o o li aupäev o-n uuenevas Ülikoolis mitmete aktuste asemel üli- 
Se kollektiivi ühendavaks, kõrge tilltsam aks ja  oodatum aks päevaks. 
|ле ei asenda ega väfista teaduskondade päevi nagu seda ig a l aastaf
l J arstiteaduskonna paev, ja  nende tradifsiborre. A jaleht on mõtteva1- 

‘tuseks valm is, head ideed, m õtteavaldused on alati teretulnud!

Ml LV I H IR V L A A N E

P re sid e n t on ta g a si!
Pühapäeval saatsid oma 

auvilistlast Konstantin Patsi 
viimsesse rahupaika korp! 
«Fraternitas Estica» liikmed.

Metsakalmistul luges jä- 
relhõüde esimees VALLO 
NUUST:

Kindlasti on fraier esticus'Wseas 
auväärsemaid, kel täna siin meie 
kõigi nimel enam oleks õigust Si- 
'nuga hüvasti jätta. Saatuse tahtel 
teen seda mina.

Liiga palju eestlasi on pidanud 
aegade vältel võõrsil siit maisest

elust lahkuma. Meid on pillutatud 
siia ja sinna, itta ja läände. Kül
lap kõige enam ohvreid on nõud
nud Sarmaatia lagendikelt katkuna 
tulvav punane pimedus. Ometi me 
näeme, kuivõrd visa on see vüike 
rahvas siin paesel maal. Meid on 
küüditatud, tapetud, piinatud — 
aga me kestame ja tuleme siia ta
gasi.

Meie kõigi südameis on valu oma 
vaevatud rahva pärast. Meid, frater 
esticus'i, seob Sinuga lisaks meie 
Eesti isamaale veel korporatiivse 
vendluse aade.

Oleme täna tulnud siia, et sängi- 
lada kodumuida Sinu, meie au

vilistlase põrm. Olen kindel, et Si
nu hing on praegu siin, Metsakal
mistu mändide all, ja Sa näed, 
kuivõrd paljud sinu rahvast pn tul
nud Sind saatma. Sinu paljukan
natanud hing ou lõpuks rahumaa
le jõudmas.

Luba, et annan Sulle kaasa meie 
kõigi ühise soovi — armas vend, 
austatud president, puhka rahus, 
Sa oled jälle kodus.

#  OLAVI PAIDE Ja TIIT VEER
MÄE (ETA) fotod

%



UNIVERSITAS TABTUENSIS 2

Uus õpetamise 
siisteem 

matemaatika
teaduskonnas
Põhjus, miks matemaatikateaduskonnas oli vaja õppetöö ümber 

korraldada, oli sama, mis mujalgi: vanade õppeplaanide ülekoor
matus, jäikus ja sobimatus Eesti oludes. Uute õppeplaanide ja 
õppetöö korralduse põhimõtete väljatöötamisele kulus eelmine 
õppeaasta. Alates käesolevast semestrist õpib uute õppeplaanide 
järgi matemaatikateaduskonna kolm esimest kursust.

õppeaeg matemaatikateaduskonnas on 5— 6 aastat. Hariduse 
omandamisel tuleb läbida kolm etappi: baasharldus (4 semestrit), 
erialaharidus {4 semestrit), süvaharidus (2—4 semestrit).

Baashariduse õppeplaan on kõigile ühine ja kohustuslik. Peale 
matemaatika üldainete (nende nädalakoormus on 18 tundi) kuu
luvad sinna vee] üliõpilaste matemaatikataseme ühtlustamiseks 
ette nähtud matemaatika proseminar ja keeled. Viimati mainitud 
aineid on võimalik vajalikul tasemel omandada ka keskkoolis õp
pimise ajal. Arvestuse või eksami võib siis sooritada kohe pärast 
ülikooli astumist.

Erialahariduse etapist alates toimub õppetöö ainesüsteemis, kus 
üliõpilasel tuleb koostada endale sobiv õppeplaan ise. See eeldab 
punktisüsteemi sisseviimist ainete mahu hindamiseks. Euroopas 
levinud süsteem — 1 punkt =  40 tundi tööd — oli meile esialgu 
■harjumatu. Seetõttu eeldasime, et vähemalt kõigis matemaatilis
tes ainetes on auditoorse ja iseseisva töö vahekord enam-vähem 
ühesugune: 17— 18 tunnile tööle auditooriumis peaks lisanduma 
niisama palju või veidi rohkem tunde üliõpilase iseseisvat tööd. 
Sellise eelduse korral võrdub semestris aine eest antav punktide 
arv selle aine nädalatundide arvuga. Oleminek üldlevinud punkti
süsteemile võib toimuda hiljem, kui oleme ainesüsteemiga harju
nud. Õppetöö kvaliteedi hindamises esialgu midagi muudetud 
pole.

Üliõpilasel tuleb 5.—8 . semestri jooksul koguda 72 punkti (kesk
miselt 18 punkti semestris), 9. semestril peab lisanduma veel
9 punkti. Praegu pole punktisüsteemiga haaratud ühiskonnatea
dused ja kursusetööd, nende kohta kehtivad eraldi reeglid.

Põhilisteks elukutseteks, mida tullakse matemaatikateaduskonda 
õppima, on matemaatikaõpetaja ja matemaatik-programmeerija. 
Kuid matemaatikateaduskonnas'' on võimalik saada sügavam 
ettevalmistus veel mitmes matemaatika valdkonnas.

Erialahariduse raamides õpetatavad ained on jaotatud nen
dele valdkondadele (erialadele) vastavatesse ainetsüklitesse. On 
koostatud matemaatika õpetamise ainetsükkel, informaatika ja 
arvutiteaduse ainetsükkel, matemaatilise statistika ja tõenäosus
teooria ainetsükkel jt. Eraldi tsüklisse on koondatud matemaa
tika üldained, mis ei mahtunud baashariduse õppeplaani. Iga 
ainetsükkel sisaldab nii vastava eriala jaoks kohustuslikke kui 
kâ  valikaineid. Õppeaine võib kuuluda mitmesse ainetsüklisse. 
Näfteks iga eriala jaoks kohustuslikud üldained on alati lülita
tud ka vastavasse erialaainete tsüklisse.

Spetsialiseerumine algabki eriala ainetsükli valimisega üliõpi
lase poolt. Peale nö. põhieriala võib üliõpilane valida ka lisa
eriala. Tulevased matemaatikaõpetajad võivad lisaerialaks va
lida ka muuseas füüsika õpetamise. Vastava ainetsükli on koos
tanud üldfüüsika kateeder. Selle tsükli aineid hakkavad õpeta
ma füüsika õppejõud.

Valinud soovitud eriala ainetsükli, koostab üliõpilane endale 
õppeplaani. Teaduskonnapoolsed kitsendused selle koostamisel 
peavad tagama eelkõige hariduse mitmekülgsuse: vähemalt 
24 punkti peab koguma väljastpoolt põhieriala, vähemalt
24 punkti peab koguma matemaatika üldainete tsüklist (siin 
lähevad arvesse ka eriala ainetsüklisse kuuluvad üldained). Kuni
3 punkti ulatuses on üliõpilane täiesti vaba (võib valida aineid 
ka väljastpoolt matemaatikateaduskonda).

Süvahariduse etapil (reeglina 9. — 10. semester) korraldab oppe 
tööd eriala kateeder. Üliõpilane võib lõpetada riigieksamiga eri
alal või diplomitöö (ka magistritöö) kaitsmisega. Vajaduse kor
ral võib õppeaega pikendada 1— 2 semestri võrra.

Õppetöö sellise korralduse juures pole vajalik kursuste süs
teem. K_üH on siiski otstarbekas täpselt fikseerida, mitu semest
rit on üliõpilane lõpetanud. Näiteks loeme, et üliõpilane on lõ
petanud 5. semestri, kui ta on omandanud baashariduse ja ko
gunud 14 punkti, lõpetanud 6. semestri, kui ta on pärast baas
hariduse etappi kogunud 32 punkti, kaitsnud ühe kursusetöö, 
sooritanud 2 keeleeksamit jne. Semestri lõpetanud üliõpilasel on 
õigus pretendeerida stipendiumile järgmisel semestril (olene
mata ajast, mis ta on kulutanud selle semestri lõpetamiseks). 
Stipendium määratakse nende eksamite ja hindeliste arvestuste 
põhjal, mida pole arvestatud varasemate semestrite lõpetamisel.

Uus õppekorraldus näeb ette eksamisessioone, kuid võimaldab 
üliõpilasel piirduda sessioonil eksamite selle miinimumiga, mis 
garanteerib semestri lõpetamise. Ülejäänud (selle semestri 
jaoks üleplaanilistes) ainetes võib eksameid ja arvestusi soori- 
tada ka hiljem ning arvestada neid järgmise semestri jooksul 
tehtud töö sisse. Kui aga eksam ebaõnnestub (näiteks kui hinne 
on vaid rahuldav), siis on põhimõtteliselt võimalik sellist ainet 
edaspidi üldse mitte arvesse võita, Jättes ta õppeplaaniväliseks. 
Üleplaaniliste ainete hinded ei mõju stipendiumile ega tohiks 
takistada ülikooli lõpetamist curn luude.

Uue Õppekorralduse juurutamine on alanud, see nõuab veel 
palju vaeva. Arvatavasti tuleb nii mõndagi täicndadaT koguni 
ümber teha. Tehtud on vaid esimene samm.

Dots. IVAR SAARNIIT, 
matemaatikateaduskonna dekaan

TÄNA
hommikupoolikul arutatakse TÜ 
nõukogus teiste küsimuste seas ka:

Ф  matemaatikateaduskonna õppe
töö uuendusi,

%  Edustuse 
projekti,

valimise põhikirja

0  välissuhteid.

Et «UT» Jõuab müügile juba 
hommikul, pakume neid teemasid 
eelnevalt lugeda 2. ja 4. leheküljel.

Väliskoostöö! Mis? Kus?
Millal?

Oli aasta 1987, kui tollane Tartu 
Riikliku Ülikooli rektor prof. 
A. Koop ja Turu Ülikooli rektor 
prof. A. Šchneinin kirjutasid alla 
koostöölepingule teadustöö ja üli
õpilasvahetuse alal kahe ülikooli 
vahel. Tartu ülikoolile oli see esi
meseks otselepinguks (ilma liidu
lise ametkonna vahenduseta) välis- 
organisatsiooniga nõukogude ajal.

Sama aasta eelviimase päeva üle
liiduline määrus avas ametlikult 
otsekoostöö võimalused sotsialismi
maadega. Seda esmajärjekorras 
kaks aastat tagasi alanud VMN- 
liikmesinaade teaduslik-tehnilise 
rogressi programmis osalevatele 
;õrgkoolidele, teadusasutustele, et
tevõtetele, hiljem ka neile, kes 
ametlikult programmi arvatud ei 
olnud.

esildist allüksuse juhataja allkirja* f  tamisega. Niisiis - lepingud, ne'1 

ga ja finantseerimise allika äranäi- f  de TÜ-poolsed kuraatorid, telefonid-

&

TÜ-s olid esimeste selliste nn. tee- 
maiepirigute sõlmijad dots. T. Jüri- 
mäe kehakultuuriteaduskonnast 
(Karli Ülikooliga Prahas), meie 
hulgast lahkunud prof. U. Palm 
keemiaosakoniiast (Bulgaaria TA 
Elektrokeemiliste Vooluallikate 
Kesklaboratooriumiga), prof. T. 
Frey ökosüsteemide laborist (Poola 
TA Botaanika Instituudiga), prof. 
L. AUikmets arstiteaduskonnast 
(Lublini Meditsiini akadeemiaga 
Poolas). Kasutades head võimalusi, 
sõlmiti 1988. aastal ülikoolis 11 sel
list otselepingut konkreetseteks tea
dusuuringuteks sotsialismimaade 
kõrgkoolidega.

Kui lepingu sõlmimisel kapitalis- 
mimaa Turu Ülikooliga tuli üli
kooli juhtkonnal trotsida veel pal
jusid tolle aja keelde-käske, siis 
järgmisel aastal võimalused mõne
võrra lahenesid. 1988. aasta sügis 
tõi lisaks teemalepingutele meile 
veel kolm uut nn. üldlepingupart- 
nerit — Sofia, Uppsala ja Kuopio 
Ülikooli. Üldleping on leping koos
tööks praktiliselt igat alal — tea
duses, õppetöös, kultuuris, üliõpi
lasvahetuses.

Käesolevaks ajaks on TÜ sõlmi
nud 57 mitmesugusel tasandil ja 
staatuses väliskoostöölepingut. See 
arv on aukartust äratav. Arv ar
vuks, kuid igat lepingut saab hin
nata siiski vaid tema toime efek
tiivsuse järgi.

Kuna lepingud vajavad süvene
mist, pidevaid kontakte ,partneriga, 
ning neid lisandus ridamisi, oli 
otstarbekas määrata üldlepingutele 
kindlad kontaktisikud ehk kuraato
rid. Lepingu kuraator koordineerib 
lepinguga seonduvat tegevust iile* 
üilkooliliselt. Tema kompetentsi 
kuulub aastaplaanide, ürituste ka
vandamine ja kooskõlastamine 
partnerkõrgkooliga. Arvestada tuleb 
seejuures lepingus ettenähtud vahe
tuskvoodi. Vajaduse korral annab 
kuraator teavet lepingu täitmise 
käigust ja võimalustest ning hin
dab selle efektiivsust TÜ seisuko
hast lähtudes. Samuti annab ta oma 
arvamuse lepingu pikendamise või 
katkestamise kohta.

Praegu algab kuraatoritel vahe
tuse kavandamine järgmiseks ka
lendriaastaks. Enamikus lepingutes 
oti fikseeritud selleks kooskõlasta
mise ajaks novetnher-detsember. 
Siinjuures ongi hea võimatus ja 
õige aeg õppejõududele, teaduritele, 
üliõpilastele teada anda meie olu
lisemad lepingupartnerid ja nende 
TÜ-poolsed kuraatorid. Olgtts Ja 
võimatus taotleda lülitumist välis
lepingutesse on kõigil. Loomulikult 
käib taotlus allüksuse juhataja tead
misel. Seega on vaja kirjalikku

Turu Ülikool 
Kuopio Ülikool 
Helsinki Ülikool 
Joensuu Ülikool 
Jyväskylä Ülikool 
Oulu Ülikool 
Tampere Ülikool 
Uppsala Ülikool 
Lundi Ülikool
Södra Vätterbygdeni Rahva

ülikool 
Kieli Ülikool 
Göttingeni Ülikool 
Lübecki Meditsiiniülikool 
Tübingeni Ülikool 
Londoni Ülikooli Slaavi ja 

Ida-Euroopa Instituut 
Oxfordi Ülikool 
Keele Ülikool 
Florida Ülikool 
Georgia Ülikool 
California Lutheri Ülikool 
Gdanski Ülikool 
Wroclawi Majandusakadeemia 
Sofia Ülikool 
Szegedi Ülikool 
Sarajevo Ülikooli Filosoofia 

Instituut 
Amsterdami Ülikool 
Bergamo Ülikooli Slavistika 

Instituut 
Granada Ülikool 
Limericki Ülikool 
Baleaari Saarte Ülikool 
Kopenhaageni Veterinaaria ja 

Põllumajandusülikool 
Idamaade Keelte ja Tsivili

satsioonide Instituut Parii
sis

dots. Ando Ots, tel. 3 53 28 
dots. Lembit Rägo, 3 52 78 
dots. Jüri Valge, 3 51 18 
prof. Huno Rätsep, 3 51 24 
dots. Jaan Kõrgesaar, 7 05 02 
dots. Mati Abel, 3 54 90 
med. dr. Raivo Uibo, 3 53 37 
prof. Helmut Piirimäe, 3 52 41 
dots. Harri Tihane,

dots. Peeter Vihalen\m, 3 51 88
prof. Ants Kallikorm, 3 53 40
prof. Lembit Allikmets, 3 54 46
dots. Hele Everaus, 2 86 86
dots. Karl Lepa, 3 52 89

dots. Heino Liiv, 3 52 (8 
dots. Heino Liiv, 3 52 18 
dots. Ljubov Kisseljova, 3 5153 
dr. Mati Karelson, 3 5136 
teadur Jaak Palumets, 3 43 81 
dots. Heino Liiv, 3 5218 
prof. Jüri Ant, 3 78 48 
dots. Kersti Meiesaar, 2 89 36 
v-teadur Ants Alumaa, 3 54 32 
dots. Mati Kilp, 3 05 27

prof. Aleksander Dulitšenko, 3 52 27 
lab. juh. Tõnu Kollo, 3 35 09

prof. Sergei Issakov, 3 51 53
dots. Jüri Talvet, 3 51 83
prof. Ants Kallikorm, 3 53 40
dots. Toomas Tenno, 3 53 64

prof. Ants Kallikorm, 3 53 40

dots. Tiiu Vilimaa, 3 52 34.

NSVL Hariduskomitee kaudu toi- lasgruppide vahetuse osas järgm'8** 
mivad veel praegu lepingud üliõpi- väliskõrgkoolidega:

Toruni Ülikool 
Varssavi Ülikool 
Wroclawi Ülikool 
Lublini Meditsiiniakadeemia 
Karli Ülikool Prahas

Lepingud on erineva sisuga. See
tõttu ei ole siin võimalik anda iga 
lepingu kohta üksikasjalikku tea
vet. Seda saate siis, kui võtate kon
takti lepingu kuraatoriga. Üldinfot 
välislepingute kohta saab ka tea
dusosakonna telefonidel 3 5135 
(S. Mark). 3 5155 (R. Laidvee).

dots. Toomas Tenno, 3 53 64 
dots. Jaak Karu, 2 89 36 
dots. Ann Marksoo, 3 06 13 
prof. Aleksander Zarkovski, 3 52 
prof. Atko Viru, 3 51 97.

Igasuguse üliõpilasvahetuse os£ 
on kõige parem, kui võtate konttf 

ti hr. A. Kasakuga, tel. 3 5144.
Mõelge, kaaluge oma võimaik 

ja vajadusi. Võib-olla olete 
järgmisel aastal osanik välisko '^ 

(öös?
SIRJE MARK, .

ТО osakonnajuhataja

#  Foto oii pärit Helsinki ülikooli Infoajaklrjast «Ylioptsto».
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Filiae
Patriae

Võim, turg 
ja riik

Vabadussõja-järgses vabadust* 
sünni keerises, rähutuse ja välja- 
Hamispüüde kõrval ei puudunud 
üliõpilaskonnas ka iga isus püsiva
mate väärtuste järele. Kümme t<- 
gevliiget ja kaks noorliiget asuta
sid 27, oktoobril 1920 lipukirjaga 
«Eesti tütar, Eesti kodu tugevasti 
seotud olgu!» ja rahvustunnet rõ
hutava nimega uue, tavatu üliõpi
lasorganisatsiooni. Värvideks vii- 
liti valge (põhjamaa lumevälja*!, 
hingeline puhtus, püüd hariduse 
poole), punane (koidütaevas, isa
maaarmastus, õestus, noorusluli), 
roheline (kodumaa metsad ja nii
dud, lootus ja paremuspüüe). Taot
leti kasvatada igakülgselt arene
nud, iseteadlikku ja iseseisvat, kõl
belist akadeemilist naist.»

Ja niisiis registreeris Tartu Ü li
kooli rektor Peeter Põld naerusui 
uue ettevõtte, esimese eesti nais- 
korporatsiooni — korp! «Filiae Pat- 
riae» Tartu Ülikooli juures.
Kuuldus sellest levis Tartu selts
konnas «pommiplahvatusena» (Hel
la Raid, «Mõtteid korp! «Filiae Pat
riae)» asutamisest»). Ent rahuliku 
kindlusega valitud sihil püsides üle
tati peatselt esialgne vastuseis, 
võideti poolehoid ülikoolis ja selts
konnas. Korp! «Filiae Patriaest» 
sai mainekas, ärksalt ja mitmekülg
selt tegutsev iihendus.

«Pinnal põhjamaisel . virgeid / 
särasilmseid tütreid sirgeid / võr
sub Eestile!» ütleb korp! «Filiae 
Patriae» lipulaul, ja tõesti -- aas
takümnete möödudes selgus, et Ees
tis on siiski kasvanud üles tollaste 
püüete jätkajate põlvkond. Korp! 
«Filiae Patriae» taasasutati 17. veeb
ruaril 1980.

i':i

Aastapäevapidustused algavad 
täna, 26. oktoobril ettekandekoos
olekuga TU peahoone auditooriu
mis 128 kell 12, järgnevad ühend- 
koosolek- ja õeStuspidu. 27. oktoob
ril kel! I 2f on TU Ajaloo Muuseu- 

Iнш)кipidittlik t и 9 a-astapäevakoosolejt, 
õhtul aga ball Tartu õpetajate Se
minaris.

Vivat, crescat, ftoreät — korpo> 
ratsioon «Filiae Patriae»!

Ш OLAVI PAIDE fotod

Meie ajal töötavad sõnad kahtlaselt lühikest aega. Nad 
lastakse käibele heas usus, e4 neil on ainult ilus tähen
dus ja juba ainuüksi seepärast on nad siis ka kaua 

perspektiivsed. Aga see ilus tähendus tallatakse masendavalt 
ruttu maha ning sõnast, mis oli mõeldud asja kasuks, saab pe
letis, mida pelgavad tema pakkujadki.

Nii läks näiteks sõnaga «avalikustamine». Ajastu enne selle 
sõna poliitilist juurutamist oli kahtlemata silmakirjalildiuse pä
ralt. «Avalikustamine» lõi illusiooni, et variserlusele tuleb lõpp 
ja tuleb kindlasti, kui keegi avalikustamise liinilt ei tagane. 
Kus see lõpp siis nüüd on? Kui avalikustamine tähendaks üks- 
les mis tahes tsensuuri kaotamist, siis seda lõppu võib aimata. 
Kuid sel juhul pole «avalikustamine» enam pätts õige sõna, sel 
juhul tulnuks algusest peale rääkida tsensuuri kaotamisest. Kui 
aga «avalikustamine» tähendab kõige toomist avalikkuse ette, 
siis see on demagoogia. K õ i g e s t ,  a b s o l u u t s e l t  k õ i 
g e s t  r ä ä k i m i n e  on  p l ä r a l ä r a ,  millest näiteks polii
tilises elus võib imekergesti saada erakondade solgivedu (Ä. Al- 
le). Ja samas jätaks just niisugune «avalikustamine» inimesed 
ülekohtuselt ilma õigusest vaikida asjadest, millest rääkimine 
kaotaks ära usalduslikkuse. Meil on usalduse kriis. Pläralära 
seda ei lahenda, ennast sõltumatuteks nimetavate väljaannete 
juurdetulek samuti mitte. Seda lahendab o t s e k o h e s u s ,  kaa
sa arvatud kaubaks tehtud lööksõnade väljavahetamine lihtsate 
sõnade vastu.

Näiteks nii, et kui M. Gorbatšov on loonud mehhanismi, 
mis nimetab teda presidendiks, siis ei jääda sellega lep
pima, vaid — kui tõesti tahetakse olla poliitiliselt järe|e- 

inõtlev inimene! — tehakse selgeks, et antud juhul on presiden- 
iivõimu sisuks konstitutsiooniline diktatuur. Lääne pimestatud 
tunnustus säärasele diktatuurile näitab väga iseloomulikult, kui 
palju on neid,, kellele see meeldib — ja kui suur on nende mõ
juvõim. See on ka arusaadav, sest püüdlemine konstitutsiooni
lisele diktatuurile tõestab, et kellelgi on veel tahet luua korda 
(siit järgneb muidugi, et korrana mõistavad diktatuuri poolda
jad kategoorilist korda, jõuga kehtestatud sunnivahendeid selle 
vastu, mida nimetatakse anarhiaks).

M uidugi, see konstitutsiooniline diktatuur ei tööta nõnda, 
nagu tema pooldajad ehk tahaksidki. Me ei saaks öelda, 
et §ee diktatuur kontrollib kõike. Kuid ei tohiks siiski 

unustada, el selle diktatuuri kasulikkusele mängitakse mõlemalt 
Doolt — nii Nõukogude Liidust väljas kui ka väljast tunnusta
tud Nõukogude Liidu sees. J/i see pikendab diktatuuri iga usal
duse kriisi kiuste ning annab diktaatorile õigustuse, mida ei 
saa eitada lihtsalt niisama, antipaatia põhjal.

Konstitutsioonilise diktatuuri võimalikkusest on põhjust 
kõnelda ka Eestis. «Konstitutsioonilise» seepärast, et 

rr ühemõtteliselt tunnustatud konstitutsiooni Eestis prae
gu ei ole, on nõukogudeliku traditsiooni ja iseseisvusliku init
siatiivi, koosmõju, mis üritab ühemõtieljse, konstitutsiooni puudu
mist korvata seadusie, määruste ja otsuste koguhulgaga. See 
viimane on ometi lootusetu ettevõtmine, ühemõttelist konstitut
sioon Г 'ei 'asenda miski. Ent just seda enärri ongi võimendumas 
igatsus säärase korralooja järele, kes ei jändaks tarbetult de
mokraatia õppimisega ega korrutaks sõja ajal õigusriigist, vaid 
seaks paika tugeva keskvõimu, niis alles näitaks õiget korda. 
Kui need igatsused liituksid kestva poolehoiuga M. Gorbatšo
vile, siis võiks ennustada kahekordse diktatuuri tulekut: «seadus
andliku võimu» konstitutsiooniline diktatuur Moskvast, täide
saatva võimu, asehalduskorra diktatuur Eestis.

Hoidkem selle eest! Kes mõtleb nii, et demokraatia on ikka 
üks suur õnnetus ja on parem, kui temaga ei raisata 
aega, see on tegelikult nõus igasuguse diktatuuriga, 

tulgu see kust tahes. Loomulikult «vabastab» diktatuur öma ala
mad isiklikust vastutusest, mis on demokraatia nurgakive. Isik
lik vastutus viib ootuspäraselt inimestevaheliste kokkupõrgeteni, 
kuna diktatuur loob pettekujutluse, et ta välistab selle. Aga 
ei s a a  o l l a  o m a r i i k l u s t  i l m a  i s i k l i k u  v a s t u 
t u s e l  a!

See sunnib küsima, kui siiralt eestlased praegu oma riiki 
ja oma võimu selles riigis õigupoolest tahavad. Mulle 
tundub, et nende meelest, kelle, mõtlemise aluseks on 

äritsemisel põhinev kasu, tuleb Eestis ennekõike rajada üks suur 
turg ning alles seejärel mõelda oma riigist. O m a  r i i k  — 
see ei  o l e  k a s u  k õ i g e p e a i t ,  k a s u  kohe .  Oma riik 
toob kasu alles pikapeale, järgmistele põlvkondadele. E, Savi
saare ideoloogia järgi turumajandus viib oma riigini. Eitamata 
sugugi, et rikkus on riikliku isest l>vuse üks põhilisi tagatisi, 
osutaksin kummatigi, et turumajandus on võimalik ka ilma oma 
riigita, sest kaubeldud on alati.

N iisiis — k a s  t u r u m a j a n d u s  v õ i  o m a  r i i k ?  
Kahtlemata oleks mõnusam, kui saaks mõlemaid ja see 
ei ole sugugi välistatud. Kuid ikkagi: turumajandus ei 

kohusta oma riigiks, turumajandus kohustab üksnes niisuguseks 
kauplemiseks, kus mõlemad pooled püüavad saada paremat ka
su. See, mida Lääs praegu Eestile soovitab, on sama põhimõtte 
rakendamine ka omariikluse suhtes. Seegi võiks olla kauplemi
se, niisiis turumajanduse tulemus! Ent vaevalt saab oma riik 
kui kaup olla püha. Pühade väärtustega ei kaubelda, neid hoi
takse.

Praegu on paraku nii, et turumajandus on inimeste tead
vuses tunduvalt sügavamalt sees kui omariiklus. Võiks 
Öelda ka nõnda: turumajandus näib praegu olevat ava

likkuse arvates märksa jõukohasem kui omariiklus. Ja kuivõrd 
mistahes impeeriumi loov diktatuur on alati turumajandusest 
huvitatud, sest see toob ju sisse, kuna ta samal ajal on omariik
luse vastu, siis pole imestada, kui turumajandus on omakorda 
säärasest diktatuurist võrratult rohkem huvitatud kui oma rii
gist.

See ei tähenda, et turumajandus on omakorda õnnetus, -гГи!- 
lest tuleks kauges kaares mööda käia. See tähendab vaid, et ma 
ei pea turumajandust mingiks ülimaks ideaaliks.

Oma riiki aga .külli
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Edustuse taastamise 
komisjonis

Edustuse taastamise komisjon on 
suure õhinaga töötanud juba kolm 
nädalat ning nüüd on vatmis ka 
fsimene lapsuke, mida rahvale näi
data. Mäletatavasti volitati 4. ok
toobril valitud komisjoni, koostama 
ajutist edustuse valimiseeskirja pro
jekti, et see vastavalt ülikooli põ
hikirjale esitada kinnitamiseks üli
kooli nõukogule. Valimiseeskirja 
projekt on nüüd valminud ning tä
na arutatakse seda ülikooli nõuko
gus. Et projekt oleks kõigil silme 
ees, trükib selle ära ka UT.

Valimiseeskirja projekti välja
töötamisel lähtuti 1931. aasta 
«Üliõpilaskonna põhikirjast», kuid 
mõistagi saadi seda teha vaid osa
liselt, üldise struktuuri osas. Ena
mik detaile tuli muuta. Komisjon 
vaidles pikalt, kas kasutada nime-

kirjalist või isikuvalimiste süstee
mi. Kummagi kohta sai tuua nii 
poolt- kui vastuargumente, lõpuks 
otsustati n i m e k i r j a l i s e  süs
teemi kasuks. Sellist süsteemi ka
sutati ka EV TÜ-s, kuid muuta tu
li tollast häälte kohtadeks transfor
meerimise süsteemi. Tollane liht
kvoodi meetod on tänaseks igane
nud niug praeguses projektis ette 
nähtud jagajate meetod ja modi
fitseeritud Sainte-Lague reegel an
navad meie tingimustes võimalikult 
proportsionaalse esindatuse. Kui 
ülikooli nõukogu peaks valimisees
kirja projekti kinnitama, avaldame 
ühes lähematest ülikoolilehtedest 
põhjaliku kommentaari ja selgitu
sed valimiseeskirjale.

Järgmised komisjoni ülesanded 
on valimistoimkonna komplekteeri
mine ning valimiste aja ja koha 
planeerimine. Selleks ootame taas 
kõigi tudengite abi heade ettepa
nekute näol. Ühtlasi täname üliõpi
laskonda rohkete nõuannete ja mõ
tete eest, mis meieni juba on jõud
nud ning mis on meie komisjoni 
tööd tublisti hõlbustanud.

Edustuse taastamise 
komisjoni esimees 

OLAVI PAIDE

PROJEKT

TARTU ÜLIKOOLI

ÜLIÕPILASKONNA EDUSTUSE 

AJUTINE VALIM ISEESK IR I

§ t

Tartu Ülikooli üliõpilaskonna 
moodustavad Tartu Ülikooli päe
vase osakonna üliõpilased.

Üliõpilaskonna esindusorganiks 
on Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna 
Edustus, mis esindab üliõpilaskonda 
ja kaitseb tema huve ning otsustab 
Tartu Ülikooli põhikirja aluseTülT- 
fpilaskonda puudutavaid küsimusi.

Edustuse liikmete arv on kaks
kümmend viis.

§ 2

Käesoleva valimiseeskirja kinni
tab ülikooli nõukogu.

Valimistoimkonna koosseisu kin
nitab ülikooli rektor.

Valimistoimkond esitab kinnita
miseks rektorile valimiste toimumi
se koha, päevad ja kellaajad ning 
teeb need pärast kinnitamist teata
vaks üliõpilaskonnale vähemalt 
kolm nädalal enne valimiste algust.

§ 3 .

Uue edustuse valimised peab 
Kd ustus korraldama hiljemalt 
1991/92. õppeaasta kevadsemestril.

§ 4

Oigus valida ja valimistel kandi
deerida on kõigil Tartu Ülikooli 
üliõpilaskonna liikmeil. Valijate ni
mekirjast eksituse tõttu välja jä ä 
nud üliõpilaskonna liikmed võetak
se nimekirja ka valimiste kestel 
vastava tõendi alusel.

3) kandidaatide nimekirjade vastu
võtmine ja kehtivuse tunnistami
ne vastavalt valimiseeskirja 
nõuetele;

4) valimissedelite valmistamine ja 
valijatele väljaandmine;

5) hääletamise korraldamine ja 
korra tagamine hääletusruumis;

6 ) valimiskäigu protokollimine, va- 
Пф ist u lem uste kindlaks te gem i: 
ne ja avaldamine.

§ 7

Edustuse valimistel kasutatakse 
nimekirjalise proportsionaalse esin
datuse valimissüsteemi.

S 8

Kandidaatide nimekirjad esita
takse valimistoimkonnale kolme 
päeva jooksul hiljemalt 8X24 tun
di enne valimiste algust.

Nimekirjad võivad endale nime 
võtta.

§ 5

Igal valijal on üks hääl. Valijad 
osalevad valimistel võrdsetel alus
te. Valimised on otsesed. Hääleta
mine on salajane. Kontroll valijate 
tahteavalduse üle ei ole lubatud.

§ 6

Edustuse valimised korraldab 
viieliikmelint valimistoimkond, mil
le liikmed ei kandideeri valimistel.

V alimistoimkonna ülesanded:
1) valijate nimekirja koostamine ja 

kontrollimine*
2 ) valimiseeskirja avaldamine ja 

valimiste korra tutvustamine;

§ 9

Kandidaatide nimekirjal peab 
olema vähemalt 15 valija allkiri.

§ 10

Nimekirja märgitakse kandidaa
di ees- ja perekonnanimi ning li
satakse kandidaadi elukoht ja üli
õpilaspileti number.

§ H

Igale esitatavale nimekirjale li
satakse ülesseatud kandidaatide kir
jalik nõusolek kandideerida selles 
nimekirjas.

Kandidaatide nimekirjad on ta
gasivõetamatud.

§ 12

Kandidaatide nimekirju esitades 
teatavad esitajad kirjalikult, kes al
lakirjutanutest on nende nimekirja 
esindaja, viimast vastava volituse
ga varustades. Kui seda ei ole teh
tud, arvatakse nimekirja esindajaks 
esimene allakirjutanu.

Nimekirjade esindajail on õigus 
osaleda vaatlejana valimistoimkon
na töös.

§ 13

Iga valija võib alla kirjutada 
ainult ühele nimekirjale, vastasel 
korral kehtib see allkiri, mis on jär
jekorras esimesena esitatud nime
kirjal. Ühes nimekirjas ei või sa
ma vaiija esineda kandidaadina ja 
nimekirjale allakirjutajana.

§ 14

Kandidaatide arv nimekirjas ei 
ole piiratud.

Kandidaat võib esineda ainult 
ühes nimekirjas.

§ 15

Kui esitatud nimekiri ei vasta 
valimiseeskirja nõuetele, on vali
mistoimkond kohustatud sellest hil- 
malt 7X24 tundi enne valimiste 
algust teatama nimekirja esindaja
le, andes võimaluse teha vastavaid 
parandusi, mis tuleb esitada vähe
malt 5x24 tundi enne valimiste 
algust.

S 16

Kõik kehtivaks tunnistatud nime
kirjad nummerdatakse nende esita
mise järjekorras ja pannakse välja 
valimisjaoskonda nähtavale kohale 
hiljemalt 4x24 tundi enne vali
miste algusi.

S 17

Valimissedelid on välimuselt ühe
sugused ja tembeldatud Tartu Ü li
kooli pitsatiga.

§ 18

Valijale annab valimissedeli all
kirja vastu valimisjaoskonna tööta
ja valijate nimekirja alusel ja isi
kut tõendava dokumendi esitamisel.

§ 19

Iga valija kirjutab valimissedeli
le selle nimekirja numbri, millele 
ta soovih oma hääle. anda.

§ 20

Valija hääletab valimissedeli va
limiskasti laskmise teel.

§ 21

Hääletamise ajal on valimisruu- 
mis vähemalt üks valimistoimkon
na liige.

§ 22

Agitatsioon valimiste päevadel 
ei ole lubatud, välja arvatud varem 
üles pandud trükised väljaspool 
valimisruumi.

§ 23

Enne hääletamise algust kontrol
lib valimistoimkonna esimees kõi
gi komisjoni liikmete juuresolekul 
valimiskasti.

Hääletamise vaheaegadel plom
mib või pitseerib valimistoimkon
na esimees kõigi komisjoni liikme
te juuresolekul valimiskasti.

§ 24

Valimistoimkond avab valimis
kasti pärast hääletamise aja lõppe
mist.

Valimiskasti avamine enne hääle
tamise aja lõppemist on keelatud.

Enne valimiskasti avamist peab 
valimistoimkond üle lugema ja kus
tutama kõik valijatele välja andma
ta jäänud sedelid.

§ 25

Valimiseeskirja nõuetele mitte
vastavate valimissedelite kehtetuks 
tunnistamise otsustab valimistoim
kond lihthäälteenamusega. Kehte
tuks tunnistatud sedelid nummerda
takse ja põhjused protokollitakse*

§ 26

Pärast kehtivate sedelite üldarvu 
kindlakstegemist loetakse ja proto 
kollitakse nimekirjadele antud 
häälte arvud.

Häälte lugemine on avalik.

§ 27

Nimekirjade poolt antud hääled 
transformeeritakse kohtadeks nn 
jagajate meetodiga, kasutades mo 
dif itseeritud Sainte-Lague reeglit 
Võrdsete keskmiste puhul saab ко 
ha nimekiri, mille poolt on antud 
rohkem hääli.

§ 28

Kui kohtade jaotamisel langeb 
mõnele nimekirjale rohkem kohti 
kui selles nimekirjas on kandidaa 
te, jaotatakse need kohad § 27 ette 
nähtud korras teiste nimekirjade 
vahel.

§ 29

Kandidaadid loetakse valituks ni 
mekirjades märgitud järjestuses.

§ 30 .

Valimisprotokolli kirjutab alla va 
limistoimkond.

Protokollile lisatakse valimistoim 
konna liikmete eriarvamused ning 
valimistoimkonn-ale esitatud ava 
dused ja kaebused hääletamise käi 
gus esinenud võimalike korrarikku 
miste kohta.

Valimiste tulemused avaldab va 
limistoimkond hiljemalt kolmandal 
päeval pärast valimiste lõppu. Ко 
gu valimiste kohta käiva materja' 
esitab valimistoimkond valitud 
Edustusele.

§ 31
Edustuse valimiste tulemused 

kinnitab ülikooli rektor. Mittekinni 
tamise korral kuulutatakse välja 
uued valimised. , .  . .........

§ 32

Valitud Edustuse kutsub hilje
malt kahe nädala jooksul pärast 
valimiste lõppu kokku valimistoim
kond. Edustuse esimesel koosole
kul lõpevad valimistoimkonna voli
tused.

Esimest Edustuse koosolekut ju 
hatab valimistoimkonna esimees.

S 33

Edustusest lahkunud liikme ase
mele astub järgmine kandidaat lah
kunud liikme nimekirjast.

Kui nimekirjas ei ole enam kan
didaate vabanenud kohtade täitmi
seks, jaotatakse need § 27 ettenäh 
tud korras teiste nimekirjade va 
hei.

MIS SAAB 
VASTASTIKUSE 

ABISTAMISE KASSAST?

18. oktoobril tolmus TÜ Teenis
tujate Vastastikuse Abistamise 
Kassa aruande-valimiskoosolek.
Kassa liikmete osavõtt sellest oli 
väikesearvuline. Kuulati juhatuse 
ja revisjonikomisjoni aruannet. Ku
na valimisperiood lõppes, siis pa
nid juhatus ja revisjonikomisjon 
oma volitused maha. Nende uusi 
valimisi aga ei toimunud. Endised 
juhtorganid polnud enam nõus se
da tööd tegema. Teistest kohaloli- 
jaist aga keegi seal tegutseda ei 
soovinud.

VAK-i endine juhatus palub neid 
liikmeid, kes on nõus osalema uues 
juhatuses ja revisjonikomisjonis,- 
teatada sellest ülikooli kaugõppe- 

osakonda pr. Aino Juursoole hilje
malt 10. novembriks.

Kui uut juhatust ja revisjoniko
misjoni ei õnnestu komplekteerida, 
kuulub VAK likvideerimisele.

VAK-i endine juhatus.

«ÜLIKOOLI TULEVIKU»

peakomisjon tuleb ülikooli majad' 
damise küsimustes kokku taas ko i' 
m a p ä e v а 1, 31. o k t o o b r i *  
kl. 8.15 n õ u к о g u s a a l i s .  KÕik 
asjast huvitatud (loomulikult ka 
üliõpilased) oodatud.

KÜLALISÕHTU

Hei Sina, meesüliõpilane! Tüle 
korp! Fraternitas Tartuensis’e küla' 
lisõhtule, mis toiniub EPA üliõpi
lasmajas neljapäeval, 1, novembril 
algusega kell 20 .00 .

Korp! Fraternitas Tartuensis

EESTI GOETHE-SELTS

E E S T I  G O E T H  E - S E L T S
korraldab

KOLM LOENGUT 
«FA USTI ST»

Esineb Sluttgarti Opel ajate Sc* 
minari dotsent •

W a l t e r  S c h a f a r s c h i k
1. «Goethe elukäik ja «Fausti» tek

kelugu».
2. «Faust ja Kurjus: nüildislnim6' 

se probleem».
3. ««Faust» XIX ja XX sajandi il

lustratsioonides» (slaididega).

TÖLGE EESTI KEELDE. 
Loengud peetakse 30. ja 31. o*' 

toobril ning I. novembril kell 16"  
18 TÜ nõukogu saalis (peahooHe* 
aulast paremat kätt).

KÜLALISLEKTOR

Rootsi psühhoterapeudi Eve Suur 
vee loeng «Juht ja grupp psühho
analüütilises perspektiivis» toimub 
reedel, 2. novembril kl. 12 ülikooli 
aulas. Sissepääs vaba kõigile huvi' 
listele.

ANTIIKKULTUURI

loengud on kolmapäeval, 31. ok' 
toobril kl. 18.15 TÜ nõukogu saa- 
lis.

Kavas 2 ettekannet: Anne Lm 
«Traditsioonid ja modernsus antül4' 
kirjanduse uurimisel», Jaan Unt 
«Petroniuse jutustamiskunstist».

ÜLIKOOLI KUNSTNIKKU

Imme Viidaleppa saab kätte töö" 
päeviti kl. 13— 15 peahoone kantse*
!tis. Temalt saab te llida auaadres- 

se, õnnitlustekste jm.

UUS t e l e f o n in u m b e r

on õppeosakonna menetluspraktika 
juhendajal. See on 35 144.

Reedel, 26. oktoobril kl. 21 õhtu 
ansamblitega

«F I X» 

ja
«К Y R I А» (Rootsist)

* avatud ka diskoteek ja baar.
NB! Üliõpilaspilet kaasa!

Laupäeval, 27. oktoobril ja pü
hapäeval, 28. oktoobril kl. 21 

N Ä D A L A L Õ P U D I S K O D  
Üliõpilaspilet kaasal

Teisipäeval, 30. oktoobril kl. 20
V I D E О S A L О N G. 

J Ä L G I G E  R E K L A A M I !

Toimetaja VARJE SOOTAK

Ü L I K O O L I  A J A L E H T
Lehe talituse aadress 202400 Tartu, Ülikooli t. 18. TÜ, ruumid 240, 2-lt, tel. 3 51 80. Tanu Trükikoja trükk, larlu, Ülikooli 17/19. IH. «UT» ilmub reedeti-
Tellim. nr. 3378. Tiraaž 3000.

«Universitas Tartuensis» — газета Тартуского Университета, 202ЮО Эстонская Республика. Тарту, ТУ. Юликооли 18—-241. Тел. 3 5180.
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kool oleks meie ettykujutuses ikka- finantsiliselt vastutusvõimeline; va-
gi toaduskor-: ' ■ssotsiatsioon, litsus. Sellist meil praegu ei ole.
kus teadu- j,J . oma*. "da koos* f*  eoses sellega tekib muidugi
neks mitFjy. — gustest deponent'\- ^  küsimus, kuidas oleksid su-
dest.. M  ei ole ka Tartu c.V>oli v  hestatud omavahel ülikooli
M "‘ .uiiaar- ja Rakubioloogia ln&’i- kui terviku eelarve ja department'\
-ut loodud teaduskonnavälise või (instituudi) eelarve. Võib-olla tu-

koguni teaduskonnaülese struktuu- lek^ küsida koguni laiemalt — mis
rina. Moodustatud ülikooli genee- sugus,ed peaksid olema ülikooli kui
tika ja tsütoloogia kateedri, üli- terviku ja tema üksikosade majan-
kooli teadusosakonna molekulaar- dussuhted? On põhjust karta, et
bioloogia osakonna kolme labori vaesus ja saladuslikkus (või mõis-
ning Eesti TA Biokeskuse ja Eesti tatuslikkus), mis on varjutanud
TA Keemilise ja Bioloogilise Füü- neid suhteid siiani, kandub üle ka
sika Instituudi molekulaargeneetika käigult muudetud, nõukogulikust
labori alusel, on .see instituut raja- ülikoolist euroopalikuks ülikooliks
tud ikkagi bioloogia-geograafiatea- püüdleva aimu mater'i ellu. Kuni
duskonna raames. Selliste instituu-. Eesti riigi iseseisvusel puuduvad
tide loomine ei tähendaks'meie ar- kestvad tagatised, seni muidugi
vates teaduskondlikkuse (edasist) jäävadki ülikooli ja tema osade rna
nõrgendamist. Vastupidi, teadus- jandussuhted ebakindlaks, sest e
kond, mis siiani on olnud tõesti saa olla reaalselt iseseisvat ülikool
vaid puhvriks kateedrite ja rekto- fiktiivselt iseseisvas riigis. Ja siisk
raadi vahel, .oieks meie arvates just on juba departnienVigi iseseisvus
instituutide assotsiatsioonina üli- puhtalt paberlik, kui tal ei ole oma
kooli autonoomia põhitalaks. Mitte rahalisi ressursse. Tal peavad need

Y  oimigu Eesti suhtes ükskõik ülikoolikesksekš, soosides teadust, ' ‘-H00! lugeviJte instituutide ja olcina'
| kui oaijU valitsusi, käesole- mis on õpetav ja lubamata samas n°rkade teaduskondadega, vaid uh-

v  aastatuhande lõpuni on õpetamist ilma teaduseta. Niisugu- 0 tuReva*e-̂  instituutidest iuk- a f  iji i.il neid aga on kas sus
, . k r ■ vaesed. Järelikult on nad se mehhanismi ühe osana käsitame nevatc. tuKevf l« teaduskondadega! praeguse ülikool, abiteenis-
l ^ sunnitud tegelema ka range meie ülikoolis selliste üksuste loo- Q  arnas oleks vale kujutleda la- tused enam ei ped depar

«kuhoiu taotlemisega. Selleks on mist, mida inglise keeles nimeta- О  ![u,e. J1 , ' ar, . ™ ^ id e g a  vaeva napyrui. Kui nu
■ teed, ent meile tundub, et takse deparlment. Eesti keeles võiks . ^ ' teaduskondade saarase kusida, sus käsitatakse depar -

‘ sellele vastata kas «teaduskond» assotsiatsioonina. kus depart- ment ide loomist ülikooli «privati-

V1K»

Kas lahku edasi 
või kokku tagasi?

on hakatud minema seda teed,
t j  lt vaadatuna on meil inimesi, -1V.--- iJM L
n äevad; haritlase tööd, liiga pai- maaiselt. Department ei ole meie 

iesti V

,rõi «kateeder», kuid nii ainult for- 0,еЩ  kriikial moodusta- seerimisena» mille käigus igaüks
naaiselt. Deoartmeni p.i nln m îr* l lu  üheaegselt, s. j. enam-\ahem naarab endale selle mis on kasu

malaka abil. Molekulaar- ja Raku- lik, ja katsub üksinda akadeemiliset.M c ei ole kogenud, et Eesti aj,K- . . .  . , ... i. , - , . , , - -,
„..‘'Ris praegu toimivad valitsu- losaksi ülikoolides ühendab ta la- bioloogia Instituudi aluseks oli tea- elumere lainetes vor peal pusiJa
sed

kateeder ega teaduskond, sest ang- ma ака aou. moieKuiaar- ja кшш- пк, ja к а ш  ui 
losaksi Ülikoolides ühendab Ь  1я- bioloogia Instituudi aluseks oli tea- elumere lainetes

tav sümmeetria kateedri ja labo- Department ide iseseisvus väljas-

ôk lõpetanud) omad — tun- 
■ siirast muret rahvusliku in-

— E. Savisaare ja N. Rõžkovi hutamatult nii õpetamist kui tea- . ... , £.. * ■ --j,
ltr,ase inertsi ei ole ju keegi ot- dustöödki. Meie kateedritelt ja tea- r!te vahf  Kõikjal sellist summeet- pool ul.kooh on fiktsioon mida

......................  - duskondadelt ollakse harjunud riat ei ole. Nn puudub see meie ar- oleks kogum labm.sti vastu tustun-
nõudma ennekõike õpetamist tea- vajes pedagoogikas kus on olemas delu taotleda! Korratagu veel kord:

uldpedagoogika kateeder, eripeda- DepartmentI ülesanne on kaotada
googika kateeder ja matemaatika õppe- ja teadustöö vastandatus ma
õpetamise kateeder, kuna nende lakat kasutamata. Selles mõttes on
kõrval on «kõigest» teiste erialaka- ta suunatud just ülikooli lõhkumise
teedrite nn. metoodikud. Ent kuigi vastu, kuna see vastandatus on ol-

sUst
Nt
tol]

^entsi saatuse pärast. Küll aga dustöö kandjatena käsitatakse es
majoones laboreid. Sellisest vas-

d| saatuse parast, i\un aga
{jurrie kuulnud seda, et Eesti tea- 
5|S® finantseerimisest tema senisi 
fiia* i ulatuses tuleb ilmtingi

finantseerimisest tema senise tandusest vabanemiseks oleks labo-

L ^ta lonh llHn in  spu tähnnH ah  r tr ü tn n n il in e  cum m
rite mehhaaniline likvideerimine

«nnha«i» ipadnef | « Й | я hnritfGT sellised department"\d vastavalt sel- sionaalne just seepärast, el no- 
rvamata vähimalgi määral, «Гau lubamafnt L  ^окгяя i ^le, kuidas oleks vähem konflikte, mcnklatuuri arvelt on üksnes ka

on k f  töökohtade arvü^oo- ja tcedur heidab õppejõule ette la- .sc^,. 0 ,ükÄ  ^ ! d? iud:..K?teC_dr?!Ž craldi ja -,a*

^fä jne , oleme ikkagi veendunud, hedaf elu, kuna see loeb aastaküm kus ülikooli struktuur üha muutub boreid eraldi on lihtsam teha kui

я töökohtade noaga'lõikav koon- {eise ette
t ttiinc üksnes demoraliseerib Eesti vaild P l1’

Küli S- e^ a '̂orras â spda sugugi.
L * võiks Eesti teaduse struktuuri 
]* r^stada mehhanism, mis pöörab 
' s** teaduse järk-järgult tagasi

*eelahkmel
t^^ ig il meil, kes me kolmapäeviti 
Q • tulevikukoosolekule tuleme, on 
L a arvamus. Kõik me oleme üli- 
Va J1 mõnest üksusest kas iseseis- 
(üjS|- iseseisvuda tahtvast või mitte- 
Vee Istume nõukogu saalis ja 
iiliptame omiil arvamustepalli 

otsast teise. Monigi nimetab 
L *  ^jututoaks», mis on siiski üle- 
biül e‘ l^hetegija näeb ja
Цй'рЬ ülikoolis päris palju, saab 
|(а Jl1 segane asi selgemaks (vahel 
^Vastupidi) või saad kätte vaja-

1(^1 kolmapäeval oli rahvast kok- 
l0 mlmid päris palju. Lisaks rek- 
jl!. > kahele prorektorile ja teistele 
j 'istele huvilistele oli ka majan- 

■ Ulaja töötajaid.

A e ju h a ta v a lt  märkis Mati Sa- 
et Haridusministeerium on 

Qle° tanud 9 komisjoni, kelle 
nendeks on mitmete seaduseel- 
^lil Pr° je^tide väljatöötamine, 
kjoollde seaduse projekti koinis- 
Sjj' kuuluvad TÜ-st prof. Heino 
tojw. dots. Inge Orgo ja peda- 
l^^ika kateedri juhataja^Mati Sa

iihi j-I еоНя^ятя e^a paigale. Samuti tähepdab õppe-ja teadustöö ühtsust taastada.
see, et ülikooli teaduskonnal el saa See aga tähendab ülikooli euroopa-
olla n.-ö. tüüppõhikirja. Kuid saa- likkuse nihutamist järjest kauge 
viitamaks ülikooli teaduskondade male 

ee ei tähenda sugugi, et üli- ühetaolisust, on vaja niisuguseid 
koot peaks olema depart- majanduslikke garantiisid, mida 
menfide assotsiatsioon. Oli- saab anda üksnes iseseisva riigi

AIN HEINARU 
PEETER OLESK

ш

TTÜ-1, TÖ-1 ja EPA-1 on küsimustel, samuti on tähtis osa püüab igaüks konti endale kiskuda. Ka praegusel hundiseaduste ajastul
Q|P °°miat märkivad põhikirjad õppetöökorraldusel, täienduskoolitu- Erinevaid pooli kuulates, sealhul- a r e n e n u m a n a  edasi minna.
Sh, as* teised kõrgkoolid on samuti sel, lõpetamisel, vastuvõtul jm. gas ka vastandlikke, nagu näiteks Aga nüüd moraliseerivast var-
1 'ПдгЬап|А nnn  П A U i ii a t il/bõ кпей к. + i si Г Ш Р 1  Oi с я я  iim r ilc l uolli* ЬшгНо HIIQ knkku lu l-JQ n3tfiaale jõudmas. Siin on ana* Põhiküsimus keerle? ikka iseseis- arstiteaduskond ja ÜMPI, ei saa jundist selle juurde, mis kokkutul- 

olukord TÜ-ga, ainult selle vumise ümber: kes tahab, kes ei siiski jäigalt öelda, et ainult üks nutel südamel oli.
W c*3, teaduskondade rollis on taha, kas on üldse võimalik, kas on neist on ainuõigel teel. Teri pais- Ühelt poolt vajatakse selgeid 
^ J&oolid. Tulevases seaduses 
L Ks olema kirjas see, mis on 
I'* t ning mida panevad kõrgkoo-

ptte valitsusele ja ülemnöuko* aluseks muud on kui RAHA ja kui o b j e k t i i v s e l t  suudaksime kõi

rs laas: f t  ■iälbu' ki sii° villa 1:1 is'

ESMASPÄEV, 12. NOVEMBER

kl. 14 tudengilaat Tartu keskturul 

kl.* 19 «Tudengisügis ’90» avamine 
EPA ühiselamute juures 

kl. 19.30 happerünft Kassitoome 
orus .,

kl. 21 rockn rolli õhtu li PA klubis

TEISIPÄEV, 13. NOVEMBER

kl. 14 näituse «Huvitavaid leide 
ühiselamutest» avamine Bet- 
tonis (Tuglase 7) 

kl. 21 metsakarnevai inetsamajan- 
dusteaduskonna õppehoones 
(Kreutzwaldi 5)

KOLMAPÄEV, 14. NOVEMBER

kl. 17 spordi-show «ЕРА contra 
TÜ» EPA spordihoones 

kl. 21 striliõhtu «NEP» EPA klubis 

kl. 21 tudengibändide õhtu TÜ klu
bis

NELJAPÄEV, 15. NOVEMBER

kl. 16 Bettoni õllejooks (Tuglase T) 

kl. 17 torni trepijooks (Tuglase 7) 

kl. 20 õhtu ülikooli vanas kohvikus 
(Ülikooii 20) 

kl. 21 «Cabare» (Kunstnike kõrts) 
EPA klubis 

kl. 21 kantripidu «.lustmneudiga» 
TÜ klubis

REEDE. Itt. NOVEMBER

kl. 20 õhtu ülikooli vanas kohvikus 
(Ülikooli 20) 

kl. 21 pidulik sügisõhtu EPA pea
hoones

kl. 21 üiemajadisko TÜ klubis

LAUPÄEV, 17. NOVEAVBER

kl. 21 stiiliõhtu «Sanatoorium» TÜ 
klubis

PÜHAPÄEV, 18. NOVEMBER

kl. 14 pere pärastlõuna ülikooli va
nas kohvikus (Ülikooli 20) 

kl. 20 õhtu ülikooli vanas kohvikus 
(ülikooli 20) 

kl. 21 «Tudengisügis ’90» lõpupidu 
A. Raidmetsa orkestriga TÜ 

klubis

NBl Piletllkat kõikidele tasulis
tele üritustele toimub TO füüsika
hoones (Tähfc tn. 4) esmaspäeval, 
12. novembril kl. 16— 19.

JJa re  2. lk.) hes!
Kõigest täpsemalt järgmises Ic-
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VALTER PXRTELPOEG
90

Täna oleks saanud 90-aastaseks 
kauaaegne anatoomiakateedri õppe 
jõud Valter Pärtelpoeg, kes asus 
kateedrit juhatama 1945. aastal, mil 
tal koos paari tegevarsti ja üliõpi
lasega tuli organiseerida sõjas kan
natada saanud kateedri ruumide 
taastamine ja õppetöö korraldami
ne. Tänu heale keelteoskusele ‘(sak
sa, prantsuse, vene) ja suurele lu

gemusele oli ta laia silmaringiga 
inimene ja erudeeritud anatoom, 
üliõpilaste poolt hinnatud, huumori
meelne pedagoog. Praeguseni on 
veel käibel tema mõttekillud, sõna
mängud, anekdoodid. Ta oli ka tun
nustatud loodusesõber, seenespet- 
sialist, gurmaan. Kolleegid ja õpi
lased meenutavad südamesoojusega 
lahkunud kolleegi.

Arstiteadusüliöpilaste
Liidus

Eelmisel teisipäeval oli Maarja
mõisa kliiniku A. Linkbergi nim. 
auditooriumis koos Eesti Arstitea- 
dusüliõpilaste Liidu 53-liikmeline 
üldkogu. «Meie, kes me oleme siia 
tulnud läbi konkursisõela, oleme ka 
veidi vastutavad,» nentis eestseisja 
Ivo Valter olukorda mõtestades. 
«Meil on üks Eestimaa, üks rah- 
vusülikool ja üks arstiteaduskond 
ning me ei saa suhtuda sellesse 
ükskõikselt. Sellepärast ei saagi me 
öelda, et ah, mis mina, las ne
m a d .. .  Sest kes on need nemad? 
Kas mitte meie ise? Ainult läbi ha
riduse saame täisväärtusliku liikme
na maailma rahvaste perre, vasta
sel korral jääme pelgalt vaikselt 
tuhmuvaks muistendiks ajalooraa
matus. On vaja luua võimalikult 
soodsad tingimused hariduse oman
damiseks.»

Marl-Liis Madisson tutvustas vä
lismaal stažeerimise kogemusi. 
Alar Sepp kõneles taastatavast 
edustusest ja kutsus üles valima 
sinna AOL-i esindajaid. Toomas 

Kariis andis aru tegevusest TÜ 
Nõukogus ja pani ette moodustada 
AOL-i segakoor. Tiina Tõruvere

pakkus välja mitu teovõimalust 
rahvusvahelises liikumises «Arstid 
tuumasõja vastu».

Üldkogu otsustas kehtestada 
AOL-i liikmemaksuks 10 rubla se
mestris. AÜL-i eestseisjaks sel õp
peaastal valiti Tarmo Kariis (ravi 
IV), asetäitjaks Veiko Herodes 
(ped. IV ). Eestseisusse valiti M a
dis Tiik, Tõnu Vooder, Rein Parelo, 
Kaido Beljajev (ravi I I I ) ,  Akshay 
Mody, (ravi IV), Laur Saar, Jüri 
Teras (ravi V), Kai Uus (ped. V I), 
Eero Merilind, Kärt Palo, Rein 
Kiisler. Eestseisuse liikmed regist
reerivad liidu liikmeid ja koguvad 
liikmemaksu.

* * *

öppetöö on nabanöör, mis seob 
üliõpilast ülikooliga.

Kõigi viis, kuidas aetakse õppe
töö igapäevaasju, määrab kõik 
muu. Kõigi AÜL-i ettevõtmiste edu
kus sõltub sellest, kui arukalt ja 
otstarbekalt õnnestub lahendada ar
vukaid Õppetöö korralduse küsita
vusi:

TÖNU PEETS

KIKI ЙЙШШ uJUc
E p p u r sie m u o ve *

2У. viinakuu p 
'EA'Ü L-t1 vastvalitud

toimus 
üüe‘ ̂ eestseisu

se esimene koosolek, mida juhatas 
endine eestseisja Ivo Valter. Päeva
korras oli eestseisuse tööprogram
mi koostamine, tegevuse põhisuun
dade määratlemine, kodukorra aru
telu ning veel mõned jooksvad kü
simused.

ф  Moodustati välissuhete, õp
petöö ning kodukorra toimkonnad,
määrati ametisse nende juhid.

Ф  Võttes arvesse, et iga suure
ma ettevõtmise puhul kujuneb täht
saks selle majanduskülg, moodus
tati majandustoimkond eesotsas fi- 
nantsministri Madis Tiigiga, kelle 
kompetentsi hakkavad kuuluma lii
du Tähendusprobleemid, samuti 
EAÜL-i pangaarvet, postiaadressi, 
telefoni ning telefaksi kasutamist 
puudutavad küsimused.

О  Pärast arutelu võeti vastu ot
sus liidu sümboolika ning blan
keti konkursi kohta.

Ф  Peeti debatte EAÜL-i viimasel 
üldkogul tekkinud idee üle korral
dada õppejõudude ja tudengite nn. 
ümarlauanõupidamine teaduskonna 
siseprobleemide arutamiseks ning 
võimalike kompromisslahenduste 
leidmiseks. Loodi üliõpilastepoolne

töörühm, inuj hakkab koostama 
ülalmainitud üntuse teese."

Ф  Päevakorda tõusis ka küsimus 
lähenevatest Üliõpilaskonna Edus
tuse valimistest ning arstitudengi
test kandidaatide nimekirja koosta
misest. Otsustati teha pisut eel
tööd ning kinnitada nimekiri järg
misel eestseisuse koosolekul.

Ф  Lisaküsimusena võeti vaatlu
se alla kehtiva nõukoguliku arsti- 
vande asendamine Eesti Vabariigi 
ajal kasutusel olnud vandega. Ar
hiivist ning vanahärrade m ̂ s l  
püütakse üles leida vastav UV-t ja 
taotleda selle kasutamist jiroa ke
vadisel lõpuaktusel.

Ligilähedaselt määratleti ka eest
seisuse järgmise koosoleku päeva
kord.

Esindusorgani operatiivseks tööks 
otsustati edaspidi kokku saada vä
hemalt kord nädalas, esmaspäeva 
õhtuti kell 18 ülikooli raamatuko
gu kohvikus. Osavõtt on vaba kõi
gile tõsise kaasaelamissooviga va- 
rustet arstitudengeiie.

PEETER PALUSAAR, 
stud. med.

TA LIIGUB SIISK I.

26. oktoobril:

ф  2 professori- ja 6 dotsendikutset 
ф  Matemaatikateaduskonna seis
#  Edustuse vaümiseeskiri kinnita

tud
ф  Välissuhted
#  TÜ aupäev 1. detsembril 
ф  Õppejõudude valimise kord
#  Audoktorid
#  Maailmakirjanduse kateeder

•  VALIM ISED

^  P r ö f e s s o r i k u t s e  otsus
tati anda bioloogiadoktor TEET 
SEENELE ja pedagoogikadoktor 
JÜRl-HAIN KALJUSTOLE.

^  D o t s e n d i  k u t s e  omistati 
meditsiinikandidaatidcle HELBE 
SINIMÄELE, MART KULLILE, 
RAIT LABOTKIN1LE ja RIINA 
SALUPERELE, õigusteaduse kan
didaadile JÜR I PÕLLULE ja ma- 
janduskandidaadile UDO-REIN 
OKKILE

* * 4

Ф  MATEMAATIKATEADUS
KONNA OLUKORD JA PERSPEK
TIIVID.

Sel teemal oli sõna dekaanil dots. 
IVAR-IGOR SAARNIIDUL. Eelmi 
ses lehes kirjutas dekaan õppetöö 
uuendustest pikemalt, seepärast 
nüüd muudest probleemidest.

Ülikooli matemaatikateaduskond 
on Eestis ainus koht, kus matemaa
tikaga tegeldakse kompleksselt: ma
temaatikute taastootmine, matemaa- 
tikateaduse arendamine, ülikoolile 
matemaatika ja arvutiteaduse õpeta
mine. Seni on vä|ja arendamata 
matemaatika täiendõpe.

Teaduskonnas õpib praegu 440 
üliõpilast, töötab 7 kateedrit 58,5 
õppejõu kohaga. Veel on ülikoolis 
rakendusmatemaatika labor, arvu
tustehnika labor, arvutuskeskus, in
formaatika -kabinet.

Matemaatikateaduskonna põhi- 
kaadri moodustavad 40—55-aasta- 
sed õppejõud. Põhikohaga töötab 6 

professorit, 44 dotsenti ja 4 vanem
õpetajat, nii et dekaan ise nimetas 
oma teaduskonda dotsentide ja kan
didaatide teaduskonnaks.

Materiaalne baas ei ole vist kel
lelgi kiita, nii ka matemaatikuil. 
Auditooriume on vähemaks jäänud. 
Aastail 1981 — 1982 oli 20 õpperüh
mal 16 auditooriumi, nüüd 21 rüh
mal 12. Teaduskonnaga nõu pida
mata on ära võetud 3 auditooriumi.

Arvutiõpetust antakse kõigile 
teaduskondadele. Korralikuks õppe
tööks oleks vaja 12 arvutiklassi, 
igas klassis 10— 15 arvutit. Praegu 
on matemaatikute käsutuses 3,5 ar
vutiklassi, kuid 120st vajaminevast 
IBM tüüpi arvutist on olemas vaid 
16. Praktikumis on ühe arvuti taga
2 üliõpilast. Selle semestri ühes nä
dalas jääb ühe matemaatikaüliõpi
lase jaoks arvutiklassis vaid 3 m i
nutit aega iseseisvaks tööks. Ka- 
teedriteski ei ole seis parem, arvu
teid on vaid kolmes. Nendele ini
mestele, kes tegelevad tarkvara 
väljatöötamisega, tuleb 10 spetsia
listi kohta ainult 1 arvuti.

Suurt puudust tuntakse Vanemui
se 46 majas ka paljundusseadme- 
test.

Põhjusteks, miks vähe noori tea
duskonda tööle tuleb, pidas dekaan: 
alati ei ole olnud kohta, mujal on 
palk parem ning antakse ka kor
ter, teistes asutustes on kaasaeg
sem arvutustehnika. Näiteks prog
rammeerimise kateedrist on põhi
kohalt lahkunud juba 3 õppejõudu.

Noorte kaasatõmbamiseks peab

dekaan vajalikuks anda noortele 
elamispinda ja teaduskonnale roh
kem just kaasaegset arvutustehni
kat. Üliõpilaste paremaks sidumi
seks teaduskonnaga tahetakse aga 
neid rohkem kaasata teaduskonna 
seminaridesse ning kasutada vane
mate kursuste üliõpilasi nooremate 
õppetööl.

Mis puudutab teadus- ja õppetöö 
ühendamist ja teaduskonna struk
tuuri, siis praegune kateedrite-labo- 
rite süsteem ei vasta töö sisulisele 
korraldusele teaduskonnas ja on 
jäik. Milline peaks teaduskonna 
struktuur olema tulevikus, selle 
kohta ühine seisukoht veel puudub.

Kogu maailmas on matemaatikast 
eraldunud informaatika haru, nii ka 
Tartus. Viimasel alal on juhtposit
sioon pealinnal ja seepärast peetak
se vajalikuks rohkem koostööd. Sa
muti tuleb teaduskonna arendamisel 
arvestada võimalusega kaasata 
Teaduste Akadeemia vahendeid 
(näiteks luua ühiselt finantseerita
vaid allüksusi).

Viimasel ajal on palju kõneldud 
teaduskondade autonoomiast. Ka 
matemaatikateaduskonna dekaan on 
seisukohal, et teaduskonnal peaksid 
olema juriidilise isiku õigused.

Kõige lõpuks mainis dekaan oma 
hoone ehitamise vajadust, millega 
on ka ülikooli juhtkond päri. Et 
matemaatikud ci vaja laboreid ja 
muid keerulisi ruume, peaks mate
maatika õppehoone ehitamine ole
ma üks lihtsamaid ja odavamaid. 

j*' * #

Sõnavõtjatest oli esimene haldus
prorektor Vello Peedimaa, kelle 
uudis ei puuduta mitte ainult ma
temaatikuid. Järgmisest aastast 
alates ei taheta enam kõrgkoole 
toetada elamispinna ehitamisel, mis 
tähendab, et ülikool ei saagi siis 
enam kortereid!!! Ka materiaalse 
baasi tarvis on jäetud väga väike
sed summad. Nõukogus otsustati 
küll pöörduda valitsuse poole ette
panekuga, et haridustöötajate jaoks 
jätkataks elamispinna ehitamist.

Teadusprorektor prof. Ants Kalli- 
korrn arvas matemaatikateaduskon
na kohta järgmist: see on teadus
kond, kus on välja kujunenud oma 
infrastruktuur, samuti hea süsteem 
noorte kaasatõmbamiseks. Mate
maatikutega olevat alati võimalik 
kõik probleemid korralikult läbi 
arutada ja lahendus leida.

Rektor prof. Jüri Kärner tõmbas 
arutelu otsad kokku nii: see oli esi
mene kompleksne teaduskonna ana
lüüs. Maja ehitamist ta toetas (üli
õpilase kohta on rahvusvahelisel! 
kehtestatud minimaalseks ruumi 
normiks 1,5 m2, matemaatikuil on 
praegu 1,46 m2). Rektor oli enne 
arutelu uürinud ka hinnanguid ma
temaatikute teadustöö kohta. Kol
me ala suhtes olid need väga head. 
Rohkein oleks ta tahtnud aga ette
kandes kuulda õppejõudude hierar-

hiseerimisest. Üliõpilasi soovil®5 ■ 
kasutada rohkem ka teiste 
laste'õpetamisel, mis mujal ori vag,. 
leviiud. Arvutipargi kehvusega 
levinud. Arvutipargi kehvusega , 
rektor nõus. Kanada fondist Pll .  
saabuma arvuteid üliõpilastele. 
ki ettepanekuid lubati arvestad11,

* * * 1

ф  Üliõpilaste jaoks oli nõuk0̂  
tähtsaimaks Üliõpilaskonna Ц , 
tuse valimiseeskirja kinnita^ 1 
Eeskirja tutvustas vaHmistoiifl* . 
na esimees OLAVI PAIDE. K,n 
tus saadi. .

Hääletati ettepaneku poolt 
tada üliõpilaskonna hulka ka st 
sionaarsed aspirandid. {

Ф  Ülikooli välissuhetest ‘el  
ülevaate välissuhete osakonna 

hataja RIINA LAIDVEE. Usjt 
eelmises lehes avaldatule niip^,. 
et praegu on näiteks vahetuse 14̂ 
ras suunatud välismaale õppirT,a 
meie üliõpilast, välismaalt 
õppimas 25. Sageli küsit^ 
osakonnast TÜd tutvustavaid |(| 
liskeelseid materjale, mida i-1' ?j£i 
Rektor tuletas allüksustele !ne, ;$< 
et neid oleks, kui teaduskonnadj
ingliskeelsed materjalid koosta 
ja teabetalitusse. annaksid. >

Prof. Huno Rätsep küsis suf] 
kohta Soome konsulaadiga. 4  
saamine on peaaegu võimatu- rt 
näiteks jäid dots. Jaak Peebol ' 
loengud Oulu ülikoolis (T^.J 
Oulu Ülikooli vahel on sõln\' ; 
koostööleping. Miks peab õpp^j.} 
ise seisma konsulaadi ukse ^  
pealegi kui la ei pääs«e sisse. ^  
kui temast lähevad mööda 
mitte teadustöö tegija^?). .jc

Ülikool on saatnud konsul на j. 
kirja, milles palutakse mingit 
lat vastuvõtuaega, kuid sellele P.T 
veel vastatud. Rektor soovitas * 
pejõududele, kellel on rohkem 
me-sõite, hankida korduv viisa- .u.

0  Rektor tutvustas ka TÜ v? 
suse ettepanekut tähistada Tp ’Ь 
aastast aupäeva 1. detsembril L  
eelmist lehte). Igal aastal 
korraldajaks üks teaduskond. ! 
tatakse ajaloolastest.

41 Teadussekretär VEERA 
andis teada, et TÜ põhikirja 
lisamäärusi — õppejõudude kof1VJ 
valimise korrast — on valmis. 
kogu kinnitas selle. Teadussekfc 
loodab, et seda tutvustatakse j( 
teedrites n ing et lõpeb õppejõud^ 
asjatu jooksutamine küsinUJSl,'y  
«Mida ma peaks tegema, mul t" 
valimine?»

ф  15. novembriks on vaja .,r 
tada V. Andile TÜ audoM0 > 
kandidaadid (koos põh je ndus te  

Audoktorid valitakse TU nõuk<>e 
30. novembri koosolekul. y.

ф  Rahuldati väliskirjanduse ^ 
teedri juhataja prof. Harald 
ja teaduskonna nõukogu taotlus ^ 
metada väliskirjanduse kat1'1’ 
maailmakirjanduse kateedriks.

Veelahkm el
(Algus 1. lk.)

valduses? Kui kaugele üldse võib 
iseseisvustaotlustega minna?

ÜMPI direktor Aavo Mikkelsaar
võis väita, et ÜMPI iseseisvus on 
suurendanud vastutust ja peremehe
tunnet: «Kui rahakott on enda tas
kus, siis on rohkem huvi ka selle 
suurendamise vastu.» Üldiselt tun
dub. et iseseisvumise poolt on roh
kem need teaduskonnad, kus enam 
seadmeid, aparatuuri ja hooneid. Et 
aga oma allüksuste majandusliku 
poole vastu on tõsine huvi tekki
nud, näitab juba mõne majandus- 
prodekaani koha loomine ja vasta
va isiku tegutsema hakkamine. 
Need ettevõtlikud on Tüüsika-kee- 
mia-, majandus- ja filoloogiateadus
konnas.

Л*

Haldusprorektor Vello Peedimaa
arvas, et igas teaduskonnas võiks 
leiduda inimene, kes oma teadus
konna majandusasjade vastu huvi 
tunneb ja on võimeline nendega te

gelema. Sundida selleks kedagi ei 
saa. Ühtset süsteemi ülikoolis sel
les osas veel pole. Füüsikute ma- 
jandusprodekaan Tiiu Müürsepp is
tuvat vist rohkem raamatupidami
ses kui füüsikahoones, aga nad 
saavad esimesena kulud-tulud jm. 
selgeks.

Tahame rahakotti endale, aga on 
ka hea, kui raha saame ühisest kat
last: kord kulutame rohkem, kord 
saavad teised seda kasutada, mis 
ühel parajasti üle jääb.

Lõppeva aasta eelarve on TÜ 
nõukogus vee! kinnitamata. Kuidas 
kujuneb ülikooli eelarve? Kuidas 
saadakse ja jagatakse teadus- ja 
õppetöö rahasid? Praeguses vaeses 
majanduses ei ole siingi kõik sel
ge. Aga et ülikoolile rahade saa
mine on paljudele ebaselge, peaks 
lehes küll vist mingi skeemi aval
dama.

Rektor Juri Kärner võrdles hetke 
olukorda ja küsimuste asetust 
Tsaari-Venemaa ülikoolide reformi
misega. «Ülikoolis on vaja jõuda 
nii kaugele, et saavutaksime eriala- 
keskse mõtlemise ning kuidas seda 
siis noortele edasi kanda. TÜ valit

suses otsustati ju, et ülikooli põhi
üksus on ta teaduskond. Kuidas 
iga teaduskond aga oma tuleviku 
kavandab, selles ei ole vaja ülevalt 
kõigile ühist mudelit anda.»

JÄRGMINE KOOSOLEK ON 
TULEVAL KOLMAPAEVAL,
7. NOVEMBRIL kl. 8.15.

Mõttevahetus autonoomia asjus 
jätkub.

VARJE SOOTAK

M ind 
ü lla ta s  
tige d u s

Poolkogemata kolmapäevasele üli
kooli tulevikku käsitlevale nõupida
misele sattunud, sain üllatatud tar
kade inimeste tigedusest, millega 
rünnati nii reaalseid kui kujutelda
vaid vaenlasi ja vastaseid uue üli- 
kooli kujundamise tee algul. Samas 
tekitas nõutust rünnaku ägedusele 
väga pehmelt öeldes vähe vastav

kompetentsus ülikoolielu vaadelda
va kitsaskoha esitamisel.

Minu arvates eeldaks produktiiv
ne analüüs kõigilt osavõtjailt algu
ses iga probleemi ajaloo ja hetke
seisu tundmist, seejärel järeldamist 
ning muutmisetiepanekute tegemist. 
Võib-olla tuleks alustada üldhari
vate seminaridega (või ajaleheartik
litega) sellest, kust raha tuleb üli
kooli ja kuhu ta siin kaob. Nõupi
damisel selgus, et ülikooli funktsio
neerimise igal tasandil leiduks ini
mesi, kes nii võiksid enda jaoks mi
dagi uut teada saada. Selgema et
tekujutuse korral asja olemusest 
saaks vist asja ennast ka efektiiv
semalt ümber kujundada.

AAVO LUUK

■ #
EELTINGIMUS: diplom ci u 

olla vanem kui 3 aastat. .ц$е 
öppetöö toimub 1 akadecu1 „q;! 

aasta jooksul (1991 ok t."-1 ' 
mai).
Cambridge ,aCj!

1) avalduste esitamise tal' 
kuni 15. nov. k. a. J-

2 ) ained: ühiskonna- ja hu*1 

taarteadused.

Oxford

1) avalduste esitamise ta!|tä 
kuni 20 . dets. k. a.

Avatud 
Eesti fond

TEATAB: UUED Õ PP IM ISV Õ I

MALUSED ASPIRANTIDELE.

I0j|
2) ained: ühiskonna- ja hur 

taarteadused.

Manchester ^

1) avalduste esitamise 
kuni 20 . dets. k. a.

2 ) ained: politoloogia ja o*
gia.

INFO: Avatud Eesti Fond 

Tallinn 200101 
Olevimägi 12 
tel: 601 980
fax: 601247 iT,a(ü

Ankeete saab TÜ teadusra*5 

kogu ruumist 277.



UNIVEKSITAS TÄRTUENSIS

ТО üliõpilaskonna 
Edustuse valimised on 

vSlja kuulutetud!
Täpselt nadal tagasi, 26. oktoob

ril kinnitas Tartu Ülikooli nõukogu 
Üliõpilaskonna Edustuse ajutise, va
limiseeskirja.

Kolmapäeval, 31. oktoobril kin
nitas ülikooli rektor prof. Jüri Kär
ner edustuse valimisi korraldava 
komisjoni koosseisu. 
Valimistoirnkonda kuuluvad: 

toimkonna esimees: Alar Pandis 
(ülikooli teenistuja, matemaatika
teaduskonna lõpetanu) 

liikmed: Anneli Bachaus (mate
maatika IV kursus), Andres Män- 
nart (majanduse I kursus), Imre 
Oolberg (füüsika III  kursus), Ülo 
Veldre (ülikooli teenistuja, ajakir
jandusosakonna lõpetanu).

Rektor kinnitas ka valimistoim-

konna pooli esitatud plaani vali
miste toimumise aja ja koha kohta.

VALIM ISED TOIMUVAD 4., 5. 
JA 6. DETSEMBRIL (TEISIPÄEV, 
KOLMAPÄEV JA NELJAPÄEV) 
1990 KELL 10-20 ÜLIKOOLI 
TEADUSRAAMATUKOGU FUA
JEES.

Kandidaatide nimekirjade blan
kette saab üliõpilaste ametiühingu
komiteest (endine Üliõpilasmaja, 
praeguse vana kohviku maja III 
korrusel) alates 12, novembrist kell 
10— 14.

Nimekirjade esitamise ajad sa- 
mas üliõpilaste ametiühingukomi
tees on reedel, 23. novembril kell

10— 16

laupäeva], 24. novembril kell 10— 16 
pühapäeval, 25. novembril kell 12

— 14 ning

esmaspäeval, 26. novembril kell
8— 10,

P.S. Varsti kommenteerime üli
kooli ajalehes lähemalt valimisees
kirja, mille projekt ilmus eelmises 
UT-s. Ülikooli nõukogu tegi pro
jekti ühe paranduse. Esimene lause, 
mis enne kõlas «Tartu Ülikooli 
Üliõpilaskonna moodustavad Tartu 
Ülikooli päevase osakonna üliõpila
sed», kõlab nüüd «Tartu Ülikooli 
Üliõpilaskonna moodustavad Tartu 
Ülikooli päevase osakonna üliõpila
sed ja aspirandid».

ШеН ei ole midagi 
ja pole tarviski!!!

Seda loosungil lehvitasid paar 
nädalat tagasi kesktelevisiooni ek
raanil Odessa ülikooli tudengid, 
kuid ilmselt iseloomustab see lause 
kogu Vene impeeriumi kõrgkoolide 
üliõpilaskondi.

Lood pole sugugi paremad Tartu 
ülikoolis, mida ma osaliselt võrd
len väikese tiigiga, mille ümber 
käib suur rüselemine. Tiigis aga 
vesi seisab ja vaid vahetevahel pa
neb kallastel käiv müdin veepinna 
virvendama. Sügavamal on aga 
kõik vanaviisi.

Kahjuks on tiigi sügavamas osas 
ka märkimisväärne osa ülikooli 
üliõpilaskonnast, kes on praegusi 
ühiskondlikku peataolekut ära ka
sutades omaks võtnud põhimõtte 
lihtsalt kuidagi ära olla ja muidu
gi diplom saada.

Ühed näevad vaeva, et elu pa
remaks muuta, teised veavad nina
ga õhku ja virisevad, et küli loen
gutes on jama, küll õppejõududel 
jääb midagi puudu, küll toit on 
kallis, küll seltsid ja korporatsioo
nid ei lase elada. Tagatipuks kir
jutab ülikooli leht mingisugust 
jampsi üliõpilaskonna edustusest.

Muidugi oleks inimese põhiloo
must arvestades suurepärane, kui 
kõik ette ja taha ära tehtaks ning 
ülikooli ajaleht alustaks pornograa
filiste fotode avaldamist (oleks 
loengul vähemalt midagi vaada
ta!), kuid see ei ole lahendus.

Ainus väljapääs praegusest anar
hiast ja minnalaskmisest on üliõpi
laskonna edustuse valimine ja hoo
litsemine selle eest, et too esindus

organ võimalftcult kiiremini ja 
efektiivsemalt tööle hakkaks. Kui 
me seda ei suuda, toimub lähemal 
ajal hulk koordineerimatuid väl
jaastumisi, mis ei vii mitte kuhugi. 
Vaid korraliku edustusega suuda
me vastu seista ühiskonnale, mis 
vähemalt praegu on võtnud suuna 
eesti haritlaskonna väljasuretamj- 
sele.

Valitsus on ajanud käed väikese 
sissetulekuga inimeste rahakottides
se, kaasa arvatud üliõpilaste oma
desse. Juba praegu kallinenu kõrval 
on stipendium naeruväärne summa. 
Paljud peavad õppetöö kõrvalt tee
nima elatusrahale lisa, kuid põhi
mõtteliselt on see vale. Ülikooli 
aeg peab olema suuremas osas ik
kagi õppimiseks, mitte töörabami
seks.

Täna väidetakse veel, et õppetöö 
ei muutu tasuliseks, kuid kolme kuu 
pärast võivad samad mehed rääki
da hoopis teist juttu. Ja sellest tu
lenevalt on karta, et aima niater'\ 
seinte vahele pääseb seltskond, kel
lest eesti rahvale mingisugust tulu 
ei tõuse.

Varsti valitavale edustusele on 
vaja reaalset teotahtelist toetajas
konda üliõpilaste näol, kes oma et
tepanekute ja jõuga oleks abiks 
nende probleemide lahendamisel, 
mis üliõpilaskonna ette kerkivad.

Esimene ja kõige tähtsam asi, 
mis nõuab radikaalsemat ja nõudli
kumat ümberkorraldamist, on õppe
töö, milles on suured möödalask
mised nii üliõpilaste kui õppejõu
dude poolelt. Õppejõudude palga 
tõstmine ei tõsta nende poolt õpe
tatavate ainete kvaliteeti.

Teiseks tuleks edustusel kohe 
aega viitmata kõne alla võtta ol
me — ühiselamute ja toitlustusasu
tustega seonduv, stipendiumid ja 
dotatsioonid ning transport, et väl
tida näiteks Moskva fenomeni, kus 
märkimisväärne osa tudengineidu- 
dest tegeleb oma äraelatamiseks 
prostitutsiooniga, noormehed löö
vad aga maffiaga käed kokku.

Kolmandaks peaks edustus või
malikult kiiresti lülituma Euroopa 
ülikoolide üliõpilaskondade peresse.

Kindlasti tuleb edustusel teisigi 
funktsioone.

Üliõpilaskonna Edustuse valimi
sed toimuvad detsembri alguses. 
'Kes veel ei tea, mida siiani on teh
tud ja kuidas ülikooli üliõpilaskon^ 
naie ning edustusele oma toetust 
avaldada, pöörfluge julgesti edus
tuse taastamise komisjoni liikmete 
poole'.' Argem matkcm tublit alga
tust tühjade kontrollimata fraaside 
taha komsomoli ja praeguste orga
nisatsioonide sarnasusest jms. Liht
ne on kõike jamaks tembeldada. 
Targem oleks aga järele uurida, 
mis sünnib, et iga valima minev 
üliõpilane teaks, mille pärast ta 
edustuse poolt hääletab.

On viimane aeg jõud kokku võt
ta ja enda eest seisma hakata, sest 
üliõpilaste asi ei ole õppejõudude, 
•rektori ega ka valitsuse asi. Viima
se asi on sundida meid püksirihma 
pingutama, ja kui me ei hakka 
vastu, siis jätkatakse samas vaimus.

Praegu ei ole meil tõesti mitte 
midagi peale hea tahte ja paljude
le pole midagi tarviski. Ometi ta
haks loota, et igasse tudengisse 
poeks mõte: «Ainult üheskoos ole
me tugevad!»

MARGUS SANGLEPP

Teistes kõrgkoolides
Mõni aeg iagasi kirjutas UT, et 

ka Tallinna Tehnikaülikoolis valmis
tutakse üliõpilaskonna esindusor
gani loomiseks. TTÜ üliõpilaskon
na edustus otsustati valida nime- 
kirjalise valimissüsteemiga, valimi
sed toimuvad detsembri esimesel 
nädalal.

Tallinna Pedagoogilises Instituu
dis toimuvad TPedI üliõpilasesin- 
duse valimised 3.—7. detsembrini. 
Tulevane üliõpilasesindus on ll-liik- 
meline. Kandidaatide ülesseadmine 
lõppes nädal tagasi, kandidaatide, 
ülesseadmine oli vaba — seda või

sid teha kõik. Nagu Tehnikaülikoo- 
liski tegutses ka TPedl-s juba va
rem Üliõpilasliit. Praegu käib Pe- 
das valimiskampaania.

Ning lõpuks üliõpilaskonna 
esindusorgan hakkab tööle ka Eesti 
Põllumajanduse Akadeemias.

Nelja kõrgkooli üliõpilaskondade 
esindusorganite tööle hakkamine 
veel sel aastal tähendab peale kõige 
muu ka tähtsat tõika, et meie üli
õpilaskonnad saavad paremini oma
vahe! suhelda ning koordineerida 
Ühist tegevust.

(JLf&ffStAft 
KONNA i
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Nende ridade kirjutaja oli Ü li
õpilaskonna juhatuse liige ja Ü li
õpilaskonna majandustoimkonna ju 
hataja K- Pätsi diktatuuri algaas
tatel, kui üliõpilaskonna organisat
sioon oli veel ümber korraldamata, 
kui kehtis veel demokraatlik kord. 
Olin majandustoimkonna juhataja 
1934/35 ja 1935/36. Üliõpilaskonna 
esimeheks oli 1934/35 EÜS-i mees 
Ilmar Tõnisson üliõpilasseltside lii
dust, 1935/36 Pärl «Yironiast», 
korporatsioonide liidust. Oluline on 
tuletada meelde, et tollal koheldi 
üliõpilast kui vastutusvõimelist isik
sust. Üliõpilaste omavalitsus oli 
täielik. Kõigepealt õpiti pidama 
parlamentaarset korda. Edustusse 
valiti nimekirjade alusel fraktsioo
nide kaupa. Üliõpilasseltsid, kes 
olid tollal enamuses, esitasid ühi
selt oma, korporatsioonid oma ja 
organiseerumatute büroo oma ni
mekirja. Lisaks neile kandideerisid 
vähemusrahvused oma nimekirjaga, 
kus olid ühinenud saksa, vene ja 
juudi organisatsioonid. Nimekirja 
poolt antud häälte arv määras, kui 
mitu ühestki nimekirjast edustusse 
pääses. Kui hiljem mõni välja lan
ges, tuli selle nimekirja järgmine 
asemele. Nimekirja koostajad orga
nisatsioonid tundsid oma inimesi 
ja teadsid, keda panna etteotsa. 
Praegu praktiseeritav isiklik kandi
deerimine on kehv moodus põhju
sel, et iga aferist, kellel on hea 
suuvärk, pääseb sisse. Puudub ga
rantii, et ta isikuna oleks sobiv. 
(Valimiseeskiri näebki ette nime- 
kirjalise valimise — toim.)

Edustus valis esimehe ja toim
konnad ning juhatuse liikmed.
Iga toimkonna juhataja oli ka ju 
hatuse liige. Oli kolm ihaldatavat 
toimkonda — Üliõpilasleht, välis- 
toimkond (kus määrati, kes pääseb 
vahetuse korras välismaale) ja ma- 
jandustoimkond.

Majandustoimkonna juhatajale al
lus personaalselt üliõpilasmaja ma
jandamine ja kogu personal. Ala
lisel palgal töövõtu korras oli söök
la perenaine-кокк, kes oli ka va
rustaja, kaks köögitöölist, neli et
tekandjat, raamatupidaja (osalise 
tööjõuga) ja söögisaali kassa. Pal
gal oli majahoidja-riideboidja ja 
koristaja.

Üliõpilasmajas olid korteris pe
renaine pr. Mari Ritsing Naisüli
õpilaste Seltsist, majahoidja 
E. Ajaste (elukutselt kullassepp) 
•a majandustoimkonna juhataja, 

kelle toas oli telefon diplomaatilis
te kontaktide pidamiseks. Majan
dustoimkonna juhataja toas toimu
sid ka kõik fraktsioonidevahelised 
nõupidamised kohtade jagamise pu
hul ja lahendati konfliktvahekordi. 
Majandustoimkond oli pidevalt selt
side liidu käes, selle kompensat
siooniks välistoimkond korporatsi
oonide liidu käes. Kuna majandus
toimkonna juhatajal oli iga päev 
inidagi teha, sai ta üliõpilassööklast 
prii ülalpidamise. Osalisel palgal 
oli veel juhatuse sekretär-masina- 
kirjutaja, kelleks oli Naisüliõpilaste 
Seltsi liige Lepik.

Majandustoimkonna juhatajal tu
li koostada ja esitada juhatusele 
vajalike remonttööde, ja ehituste 
kava. Kui see. oli kinnitatud, oli 
juhataja asi, kellele vastav remont 
lepingu järgi välja anti. Järgmine 
kord läks asi juhatuse ette aruan
de kinnitamiseks. Ei olnud juhtu
mit, kus kulutus oleks tekitanud 
lahkarvamusi. Mitte keegi ülikoo
li majandusosakonnast ei tuhni
nud üliõpilaskonna arvetes ega 
kontrollinud eelarveid. Töödel oli 
linnas väljakujunenud tariif. Vana 
remontmeister maaler Veidemann 
värvis nii ülikooli, «Postimehe» ma
ja kui ka üliõpilasmaja, santehnik 
Kompus süvendas söökla köögi põ
randa ja ehitas uue solgitrassi 
vastavalt koostatud lepingule, kus 
kontrolliks jäi ainult majandus
toimkonna juhataja. Juurdekirju
tused ei olnud tollal moeks. Iga
üks nägi, kas ettekandjaks oli võe
tud sobiv isik. Neid tuli väljagi va
hetada. Pretensioonid toitude suh
tes läksid kohe perenaisele. Kaebu
si ega korralagedusi ei olnud.

Vfilistoimkonna tähtsaks tege
vusalaks oli suhete tugevdamine 
SELL-i maadega (Soome, Eesti, 
Läti, Leedu Üliõpilaskondade Liit)

SELL-i konverents toimus igal 
aastal ühel liikmesmaal. Seal anti 
ülevaade vastava maa jooksvatest 
probleemidest, ka kultuurist ja sel
lest, mis suhete tihendamise alal 
on juba saavutatud. Leedus oli vas
tuvõtt korraldatud Kaunase raeko
ja saalis, kus konverentsi avas pre
sident Smetona, kes pidas kõne 
Euroopa kultuurkondade suhetest, 
tõstes esile, et Euroopa keeltest on 
sanskritile kõige lähem leedu keel. 
Delegaadid viidi bussidega Klaipe- 
dasse, kus tollal olid veel ülekaalus 
sakslased. Toimus suur marss läbi 
linna Baltimaade lippudega, mida 
sakslased vaatasid lahtiste akende 
peal ja näitasid rusikat. Kongressi 
külalised olid majutatud perekon
dadesse. Osavõtjate ainus kulu oli 
sõidupilet. Osavõtt oli piiramatu.

Riias peetud SELL-i konverentsi 
külalised olid majutatud hotelli, 
kus hommikuks olid kingadki pu
hastatud ja viksitud (millega de
legaadid ei olnud harjunud). Tut
vustati kõike, mis linnas huvitavat, 
ja räägiti muistsetest suhetest, ka 
Balti liidust. Põnevust tekitas ban
ketil see, et kaõrajaan oli nii lee
dulaste, lätlaste kui eestlaste ühine 
tants. Uusi tutvusi tekkis küllaga, 
mis jätkusid kirjavahetusena .

Vahetusüliõpilasi läkitasid nii 
SELL kui ka organisatsioonid oma 
otsesuhetes. Tartus toimus üliõpi
laste spordiolümpiaad, kus domi
neerisid soomlased. Meie poistest 
tegi end kuulsaks Gustav Sule.
23. juunil võidupäeva tähistamisel 
koos täishällide propageerimisega 
oli üliõpilaskonnal juhtiv koht. M i
tukümmend instrueeritud kõnelejat 
sõitis esinema üle kogu maa. M ä
letan, et neid tuli kuulama palju 
rahvast. Ka 24. veebruaril esines 
üliõpilaskond.

LOOMET LAJA 
ü.S. «Raimla»

K orp! 
«Lo m b a la » te g u tse b

Eelmise nädala kolmapäeva va
rahommikul võis näha Tartu bussi- 
aamas erinevaid värvitekleid. lar- 

iU korporandid sõitsid Tallinna 
korp! «Lembela» taasavamisele. See 
on üks neljast Eesti Vabariigi ajal 
tegutsenud naiskorporatsioone. 
Kolm taastati eelmisel aastal Tar
tus, kuid korp! «Lembela» on nüüd 
ainukese EV-aegse Tartu korporat
sioonina taastatud Tallinnas. See 
näitab, et Tartu vaimu on võimalik 
üle kanda Tallinna, kui selleks on 
vastav pinnas olemas.

Keskpäeval toimus korp! «Lem
bela» lipu õnnistamine Kaarli kiri
kus. Sinna oli kogunenud üle poo
lesaja korp! «Lembela» ül! vill ksvl, 
ksv! rebi reb! ning külalisi. Pärast 
helebeeži-rohelise-violetse Hpu õn
nistamist viidi see kirikust lahtisel 
autol lehvides Raekotta, kus toi
mus aktus. S/a esinaine ksv! Eve- 
lin Müüripeal avas aktuse ning an

dis ülevaate korporatsiooni aja
loost.

Korp! «Lembela» liikmed esinesid
aktusel muusikaliste ettekannetega, 
mis tegi ürituse väga meeldivaks, 
sest see oli esimene kord, kui aktu
sel esitati muusikat. Tartu ja Tal
linna konvendid andsid üle ka oma 
õnnitlused.

õhtul toimus Tallinna lähedal 
Kirovi nim. kolhoosi talveaias ban
kett. Talveaed jättis kustumatu 
mulje, samuti ka pidu. Algul olid 
Tartu ineeskorporandid lauldes na
tuke häbelikud, sest teati, et korp! 
«Lembela» liikmete hulgas on palju 
Konservatooriumi rahvast. Kuid 
hiljem saadi sellest üle ja laul kõ
las õhtu läbi.

Tahaks soovida korp! «Lembela- 
le» seda, mida soovitakse igale üli
õpilasorganisatsioonile: «Vlvat. 
creseat, floreat corporatio Lembela 
in aeternum!»

ANDRES REKKER
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Tudengi suu pole seinapragu
ÜLIKOOLI SÖÖKLAS PRAAD KUNI RBL. 1.40,

Juba kolm nädalat sööme kallist 
toitu. Harva võib tudeng lubada 
endalt* restorameinet, ka ' sööklas 
peab sageli arvutama, mida süüa. 
Isegi nn. odavate ühikatoitude 
(praekartul) tegemisega on rasku
si, sest kartuli hind on tõusnud li
gi 6 korda. Millised on väljavaated 
söönuks saada Tartu Linnavalitsu
se munitsipaalettevõtte «Ülikool?> 
asutüsis, uurisin kõige esimesel uue 
hinna päeval, 15. oktoobril.

KALLIS TOIT

Tol päeval oli «Ülikooli* direktor 
Virve Pärn üsna mureliku moega. 
Istus kogu ennelõuna köögis ja  
vaatas, mis toidud seal ülepea väl
ja tulevad. Hinna poolest üllatas 
ülikooli söökla nii mõndagi, sest 
guljašiports. maksis 50 kopikat. 
Samal ajal anti EPA sööklas 2.30 
maksvat kooreklopsi. Kes arvas, et 
ülikooli sööklas nii odavalt süüa 
saama hakkabki, pidi pettuma, sest 
tol päeval kasutati veel vana järge 
sees olevat liha. Uute hindade raa
mat aga annab ‘2.60-se veisefilee 
uueks kilohinnaks 13,50 ja 2.50-sel 
seafileel 7.50.

«Ülikooli» direktor Virve Pärn 
ja asedirektor Maire Ojamaa silmit
sesid esimest korda tõsisemalt uusi 
hindu. Võttis päris vanduma.

«Me peame kõik lepingud ümber 
tegema ja hakkama vist üle päeva 
searaguud pakkuma,» arvas Virve 
Pärn. «Ilmselt kaotame me ka käi
bes.»

«Kallimad toidud nagu böfstroo
ganov peaks koos kartulitega 
maksma kuni 1.40,» lisab asedirek

tor Maire Ojamaa. «Leivavii! mak
sab 7 kopikat.»

Nii et lõuna peaks kahe—kahe- 
poole rublaga kätte saama. Tundu
valt kallimaKs lähevaa peolauad.

LOOME SUPIKÖÖGI?

Eesti ajal oli tudengitel võima
lik ka odavalt suppi saada. Isegi 
veel kümme aastat tagasi oli üli
kooli söökla iga laua peal salati- 
kauss, mis kuulu järgi oli eriti 
meeltmööda pohmas peaga tuden
gitele. Nüüd ei ole «Ülikooli» di
rektori arvates selleks võimatusi 
ega ka olulist mõtet. «Tarvita» 
köögiviljabaas on hindu tublisti 
tõstnud: üks kilogramm puhasta

tud kartuleid maksab näiteks 95 
kopikat. Odavat suppi ei saa kalli 
tooraine tõttu teha. Supi täisports 
maksab praegu umbes 80 kop (pool 
portsu järelikult 40 kop).

Ka pudruköögi loomine ei saa 
olla edukas: tatra hind kerkis 4 kor
da, odrakruubi oma 3, riisi oma
2 korda.

«Ülikooli» direktor ütles, et te
ma ei kujuta küll päris hästi ette, 
kuidas tudengid elama hakkavad. 
Samas ei saa söökla hindu alla 
lasta, sest praegused on madalai
mad võimalikud. Võib-olla õnnestub 
valitaval üliõpilaskonna edustusel 
odava söögi koht luua.

S IISK I ODAV

«Tegelikult on ülikooli sööklas 
toit üsna odav, eriti kui «Volgast» 
tulla,» naljatab asedirektor.

«Ja teiste sööklatega võrreldes 
ka,» lisab direktor. «Sest ülikool 
maksab praegu meie eest üüri, vee 
ja kütte kulud. Oli kuulda, et võib
olla järgmisel aastal selleks enam 
raha ei ole. 'Siis tõusevad meie toi
tude hinnad veelgi. Samuti tuleb 
siis ühiselamute einelauad kinni 
panna.»

Kui ülikooli sööklas on hinnad 
keskmisest madalamad, tekib ilm
selt vajadus muid sööjaid siit eema 
hoida. Paraku ei anna direktori ar
vates ükski teoreetiliselt võimalik 
lahendus (talongid, valve, doku
mendi nõudmine) praktilisi tule 
musi. Pealegi ei jäiku Tartus ava 
Iikke söögikohti.

Nii et ei midagi: püksirihm koo
male ja head isu.

URMAS LOIT

Antakse 1000 rubla
ÜS «RSR» otsustas pärast lühikest arupidamist Eesti välispoliitika 

(selle, ajaloo või tänapäevaste probleemide) uurimise ergutamiseks 
moodustada preemiafondi ja edaspidi Vgal aastal välja jagada 1000 
rubla vastavalt järgmisele statuudile:

1. ÜS «RSR» otsustas'23. oktoobril fSÖÕ määrata iga‘-aästäš'e räfiW 
lise auhinna (1000 rubla) parimale Eesti välispoliitikaga seon
duvale üliõpilastööle.

2. Nimetatud auhind makstakse välja ÜS «RSR» vahenditest. Au
hinda ei tükeldata ja väärilise töö puudumisel seda välja ei 
anta.

3. Auhinnakonkursist võivad osa võtta kõik Tartu Ülikooli üliõpi 
lased, kos esitavad auhinnakomisjonile 31. märtsiks (alates 

1991. a.) varem konkursile esitamata uurimistöö.
4. Esitatav uurimistöö peab sisuliselt ja vormiliselt vastama tea

dustöö nõuetele.
5. Konkursitööd vaatab läbi (vajadusel koos eksperdiga) ÜS «RSR»-i 

poolt moodustatud 5-liikmeline auhinnakomisjon, kelle otsus on 
lõplik.

6. Auhinna määramisel peetakse silmas järgmist:
a) töö järelduste uudsus,
b) esitatu olulisus Eesti välispoliitikaga seonduva uurimises,
c) uute allikmaterjalide käsutamine või nende uudne tõlgenda

mine,
d) probleemi püstitamise loogilisus,
e) stiili korrektsus.

7. Auhinnakomisjon teeb oma otsuse teatavaks ja annab auhinna 
iile 2 kuu jooksul pärast esitamistähtaja lõppemist.

Konkursile esitatavad tööd tuua filosoofia ja politoloogia kateedris
se, nagu eespool öeldud, hiljemalt 31. märtsiks. Esitatud töid ei ta
gastata.

ÜS «RSR» juhatus

Uusi trükiseid
TÜ toimetised. Vihik 899. App

lications of topology in algebra 
and differential geometry. Mate
maatika- ja mehaanikaalaseid tõid.
Tartu 1990. 350 eks., 140 lk., rbl. 
2.40.

Organic Reactivity. Vol. XXVII. 
ISSLIE 1(97)—2(98). March-June 
1990. Tartu 1990, 250 eks., 96 ik„ 
rbl. 1.50.

Eesti Akadeemiline Õigusteaduse 
Selts 1989. aastal. Aastaraamat.
Tartu 1990, 350 eks.. 208 lk„ rbl. 
2.50.

Aktuaalseid probleeme abdomi- 
naalkirurgias ja Intensiivravis. Kon
verentsi teesid. Tartu 1990, 200
eks., 64 lk., rbl. 1,

Isemajandamise arcnguproblee- 
Ettekannete teesid. 17,— 18. ok

toober I9M>. Tartu 1990, 200 eks., 
108 lk.,’rbl. 1.80.

The II Baltic Meeting on Phar- 
niäcology and clinical Pharmaco- 
logy. Tallinn, October 3—4, 1990. 
Abstracts. Tartu 1990, 500 eks., 136 
lk., rbl. 2.50.

Tartu Ülikooli Raamatukogu 14. 
teaduskonverents «Kultuurivarade 
kaitse, konserveerimine jä restau
reerimine. 3.—4. oktoobril 1990. 
Ettekannete teesid. Tartu 1990, 350 
eks., 24 lk., 70 kop.

The Department of internal me- 
dicine propedeutics. Tartu 1990, 
300 eks., 76 lk., rbl. 1.

Margareete Otter. Farmaatsia ja 
farmakoloogia ajaloost; Tartu 1990, 
250 eks., 140 lk., rbl. 2.40.

Magnetofonid. Tehnilised Õppeva
hendid IV. Arne Kaasik. Tartu 1990, 
700 eks., 64 lk., rbl. 1.

Olaf Klaassen. Aasia ja Aafrika 
1918— 1945 ning kontaktid Eestiga. 
Teine jagu. Indo-HÜna, Indoneesia, 
Iraak, Iraan, Jaapan, Korea, Lõuna* 
Aafrika llnioon, Malaia, Maroko. 
Tartu 1990, 300 eks., 152 lk., rbl. 2.

A rn o  Nlägi 
riivi elab 

kom andanti
, Ligilähedasel teemal loe: 

«Arno Mägi kardab üliõpila
si», (JT 12, septembril 1990

FÜ majandusosakonna juhatajal 
Arno Mägil on Pälsoni 14 ühisela
muga väga raske. Küll nõuavad 
üliõpilased vaivet, küll nõuab ko
mandant remonti ja varustust. Set: 
segab väikeettevõtte loomist, mis 
niigi pool aastat veninud.

Tülikatest inimestest on ikka 
koondamise abil jagu saadud. Nüüd 
peab A. Mägi Pälsoni 14 koman
dandi koondamise plaani. Tema ar- 
Vates saab kahe Pälsoni ühikaga 
hakkama ka üks inimene, praeguse 
ajaloolaste ühika komandant Oie 
Avameri. Viimane, nõuab juba Päl
soni 14 komandandilt ja pesulao- 
hoidjalt inventuuri, kuigi ametlikku 
feadet koondamise kohta veel pole. 
A. Mägi ühiselamutes ju ei käi, see 
on ka ilmselt vähekompetentse ot
suse põhjuseks. Pälsoni 14 vajab 
kiiremas korras valvel ja tõhusat 
remonti, mitte üleõuc komandanti.

Tudengid komandanti kõrvaldada 
ei lase. TõenäoiiseH on oodata ma
jandusosakonna-vastaseid meele
avaldusi.

URMAS LOIT

VENIA LEGENDI

Matemaatika õpetamise metoodi
ka kateedri dots. kt. Tiit Lepmanni 
venia legendi loeng teemal «Hari
dusreform ja koolimatemaatika» 
toimub 13. novembril kl. 14.15 
Vanemuise tn. 46 aud. 107.

EESTI AKADEEM ILISE 
AJAKIRJANDUSE SELTSI

ettekandekoosolek on teisipäeval,
6. novembril kl. 16 peahoone aud.
227.

Seekordset koosolekut sisustavad 
ajakirjandusosakonna üliõpilaste 
ettekanded: Roosmarii Kurvits tut
vustab Harald Tammeri ajakirjani
kutööd, Olari Koppel kõneleb Saa
remaa ajakirjanduse ajaloost, Mar- 
go Miks annab ülevaate sõjaeelsest 
Otepää ajalehest.

Tutvustatakse ka seltsi tõõkavat- 
susi.

JUHAN PEEGEL

AMEERIKA 
AJAKIRJANDUSEST

saab kolmel päeval kuulda New 
Yorgi ajakirjanikult LISA TREILT.

Täna, 2. novembril kl. 16 räägib 
ta aud. 235 ameerika ajakirjandu
sest ja ajakirjaniku tööpäevast. Es
maspäeval jätkab L. Trei uudiste 
kogumisest, infoallikatest jm. Kõne 
alla tuleb ajakirjanduseetika. Loen
gud tõlgitakse eesti keelde.

TEADUSRAAMATUKOGU

annab teada, et 15. novembrist ha
katakse võtma viivist 10 kopikat 
päevas iga õigel ajal tagasi too 
mata trükise eest. Seega palutakse 
raamatud õigel ajal tagasi tuua või 
pikendada.

S e m in a rk a  
nüüd h u m a - 
n ita a r- 
ra a m a iu - 
kogu

Nn. seminarka, mille ametlikud 
nimed on olnud Ajalookeeleteadus- 
konna raamatukogu ja Ajaloo- ja 
filoloogiateaduskonna raamatukogu 
ning mille asukoht on ülikooli en
dise kiriku 3. korrusel, hakkab nüüd 
kandma lühemat ja suupärasemat 
nime humanitaarraamatukogu. See 
on Tartu Ülikooli Raamatukogu 
ainus teeninduspunkt, mis avatakse 
juba kell 8 hommikul ning kus lae
nutatakse raamatuid koju ka püha
päeviti.

Humanitaarraamatukogu lahti
oleku ajad on niisiis:

E—R 8—22 
L 10—20 
P 10— 18.

Lugemissaalides teenindatakse 
kõiki ülikooli raamatukogu luge
jaid, koju laenutatakse kirjandust 
ainult ajaloo- ja filoloogiateadus
kondade õppejõududele ja üliõpilas
tele. Lisaks humanitaaralade õppe- 
ja teaduskirjandusele komplekteerib 
humanitaarraamatukogu ka ilukir
jandust, sealhulgas välismaal ilmu
nud eestikeelset kirjandust. Laenu
tustähtajad on samad miš suures 
raamatukogus, talitaja möödumisel 
hakatakse võtma viivist 10 kop. 
päeva eest.

KERSTI KIKKAS 
(humanitaarraamatukogu 

juhataja; tel. 3 51 52)

UUSI NÄITUSI

teadusraamatukogus:

e  29. oktoobril avati Oskar Loo- 
ritsa 90. sünniaastapäeva näitus.

О  14. novembril toimub eriala- 
päev teemal «Perioodika ja lugeja» 
ning 1. novembrist saab sel puhul 
vaadata väljapanekut «Võõrsil H' 
munud Eesti perioodika 1944— 
1990».

AUTOKURSUSED 
ÜLIÕPILASTELE

Tulla teisipäeval, 6. novembril kl.
17 Tiigi 78- 235.

ALPIKLUBI «FSRN»

Välitreeningud on esmaspäeviti, 
kolmapäeviti ja reedeti kl. 18. Ь>- 
Koguneme Jakobi 5.

Sisetreeningud on esmaspäevi!1 
kl. 20.30 ja neljapäeviti kl. 2"
16. kk võimlas.

Igal kolmapäeval kl. 19.30 
slaidiõhtu Tõnissoni 1 aud. 205.

HOOAJA PIDULIK 
LÕPETAMINE 

toimub 3. novembril kl. 18 füüsika
hoones.

Laupäeval, 3. novembril kl. 21 
DISKO

#  tund RAP-i,
#  tantsuks rohkesti HIP-HOI

& HOUSE muusikat,
Ф rahuldatakse tantsijate laulu- 

soovid.
Diskor TARMO KOLSAR.

* * * * fT- *

4. novembril kl. 21 P Ü H A P Ä E V A '  
DISKO.

#  Üliõpilaspilet kaasa!

t- # :}s * ❖

Teisipäeval, 6. novembril kl. 
VIDEOSALONG.

J Ä L G I G E  R E K L A A M I !

Uusi trükiseid
Olaf Klaassen. Aasia ja Aafrika 

1918— 1945 ning kontaktid Eestlg3- 
Kolmas jagu. Nigeeria, Palestiina* 
Saudi Araabia, Süüria ja Liibano0, 
Thai, Troopiline Aafrika, Tsello^ 
Tuneesia, Türgi. Tartu 1990, 30* 
eks., 148 lk., rbl. 1.90.

Ülo Lepik. Punktmasside süstetf' 
mi põhiteoreeme. Tartu 1990, 40<! 
eks., 36 lk., 30 kop.

Tekstiredaktor WORDSTAR- 
Programme kõigile. Ü. K»*5'*1 
Tartu 1990, 300 eks., 64 lk., 60 kop'

Optika praktikum V II. Sooju*' 
kiirgus. Dispersioon. Neeldumine 
Metoodiline juhend füüslkaosakort' 
na üliõpilastele. Akset Haav. Tan11 
1990, 200 eks., 80 lk., 90 kop.

Ütdmõõtuiiste praktikumi tööju' 
hendid II. Teine, täiendatud Ja Pf' 
randatud trükk. E. Tamm. Tartu 
1990, 200 eks., 104 lk., rbl. 1.20^

Toimetaja VARJE SOOTAK

Ü L I K O O L I  A J A L E H T
Lehe talituse aadress 202400 Tartu, Ülikooli t  18. TÜ, ruumid 249, 241, tel. 3 51 80. Tartu Trükikoja trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. IH. «UT» ilmub reedeti.
Tellim. nr. 3451. Tiraaž 3000.

«Universitas Tartuensis»— газета Тартуского Университета, 202400 Эстонская Республика. Тарту, ТУ. Юликооли 18—241. Тел. 3 5180,
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Edustuse
valimised

Toimkonna esimees: Alar Pandis 
(Ülikooli tof.nistuja, matemaatika
teaduskonna lõpetanu) 

liikmed: Anneli Baehaus (mate
maatika IV kursus), Andres Män- 
'Jitrt (majandust1 I kursus), Imre 
Oolberg (füüsika III kursus), Ülo

ULtõVSIASi
KÜNNA

EPV$TV$

Yreldre (ülikooli teenistuja, ajakir
jandusosakonna lõpetanu).

Rektor kinnitas ka valimistoim
konna poolt esitatud plaani vali
miste toimumise aja ja koha kohta,

VALIMISED TOIMUVAD 4., 5. 
JA 6. DETSEMBRIL (TEISIPÄEV, 
KOLMAPÄEV JA NELJAPÄEV) 
1990 KELL 10—20 ÜLIKOOLI 
TEADUSRAAMATUKOGU FUA
JEES,

Kandidaatide nimekirjade blan 
kette saab üliõpilaste ametiühingu
komiteest (endine* Üliõpilasmaja 
praeguse vana kohviku maja III 
korrusel) alates 12. novembrist kell 
10— 14.

Nimekirjade esitamise ajad sa
mas üliõpilaste ametiühingukomi
tees on reedel, 23. novembril kell

10— 16
laupäeval, 24. novembril kell 10— 16 
pühapäeval, 25. novembril kell 12

— 14 ning 
esmaspäeval. 26. novembril kell

8— (0,
ü :

Leidmõtteid
I1HK KAS, MIKS JA M ILLIST EDUSTUST 

ME VAJAME?

Peagi toimuvate TÜ üliõpilaskon
da edustuse valimiste ja edustuse 
viiese olemuse ümber toimuvates sõ- 
nalahingutes, millest põhiliselt võ
tavad osa juura- ning bioloogiatu
dengid, ei ole silma torganud üll
eg i tõsikonstruktiivset, süsteem
set nägemust. Lisaks on viimasel 
ajal UT-s ilmunud üleskutseid « la 
«kasutagem Kduslust munakivide 
loopimise koordinatsioonikeskuse-' 
Па» (К, Tarand). Sellised lastehai
guse ilmingud lausa kutsuvad väi
kest kainestavat kirjatükki paberile 
Panema. Seda siin ülaltoodud filo
soofiliste põhiküsimuste järjekorras 
teengi.

Küsimus.

KAS EDUSTUST
ON ÜLEÜLDSE 

TARVIS,

(,n vastatav vaid jaatavalt: see on 
tudengkonna üks väheseid reaal
seid võimalusi osaleda rahvusüli- 
kooli väljatoomisel praegusest 
vaiaise kaose ja eetilis-moraalse 
kriisi seisundist. Nn, viiekümneaas
tase loodusõnnetuse tagajärgede 
likvideerimisel on edustuse kätepaa
rid ja helged pead hädavajalikud 
(samuti li kanalisse suunatud kogu 
üliõpilaskonna vaimne potentsiaal). 
Seega: mitte «Edustus Edustuse pä
rast», mitte «Edustus EW-aegse 
traditsiooni taastamise pärast», 
vaid edustus hädavajaduse pärast.

Teisele alapealkirjas esitatud re
toorilisele küsimusele vastates ar
van ma, et peagi valitav edustus 
peaks kujunema üliõpilaskonna 
üliishääletöruks akadeemilise dialoo
gi pidamisel rektoraadi ja õppejõu 
dudega küsimustes, mis vajavad 
üldisi (kompromiss) lahendusi kogu 
ülikooli ja eriti tudengkonna jaoks, 
•lust üliõpilaste esindamist akadee- 
rnjlise dialoogi ühe osapoole rollis 
näen ma üliõpilasesinduse põhi
funktsioonina.

Teisi tegevusvõimalusi on oina 
kirjutistes eelmistes UT numbrites 
esile toonud Andres Rekker, Katri 
Raik jt. Kuid veel üks väga tähtis 
funktsioon on tähelepanu alt üsna 
välja jäänud ning sellele tahaksin 
tingitmita tähelepanu juhtida. Olen

nimelt kindlalt veendunud, el täht 
saim edustuse juures tegutsevatest 
toimkondadest peaks olema õppe
töö toimkond, mis tegeleks tuden 
gite huvide kaitsmisega selles nen
de jaoks siiski primaarses vallas 
(sest õppima sai ju ülikooli lul 
dud). Ta peaks välja töötama õp
petöö tulevasi (jooksvaid) ümber 
korraldusi puudutavaid ettepane
kuid. Seejuures peaks töö olema pi
dev, otsimaks lahendusi ka luge
matutele jooksvatele küsimustele, 
muidugi mõista neile, mis puudu 
tavad kogu üliõpilaskonda või va 
hemalt arvestatavalt suurt osa te
mast. See oleks suur šanss muuta 
TÜ-s saadavai haridust vastavalt 
ineie arusaamisele väärtuslikumaks, 
kõrgetasemelisemaks, upitada seda 
pisutki ülemale praegusest «kesk 
erihariduse tasemest». On vaja luua 
eeldused mõtlemisvõimeliste ja ha
ritud inimeste ilmumiseks ning 
ka praeguste tudengite vaimsuse 
tõusuks ahervaremetest. Selleks on 
tarvis kõrvaldada võimalikult kõik 
takistused õpihimuliste teelt ja püü
da meie käsutuses olevate vaimse
le jm. survevahendite kasutamise
ga luua ülikoolis võimalused noor
tele tarkadele õppejõududele (jah, 
TÜ-s on neid — ning mitte just 
vähe).

Esimgie sammuna viimati maini
tud üürahtsa probleemi lahendami
se teel peaksid edustuse esindajad 
ülikooli nõukogus välja astuma se
ni kehtiva ebademokraatliku Õppe
jõudude valimise korra vastu ning 
püüdma tagada tudengitele ülikoo
li põhikirjas seni fikseerimata õigus 
selle juures kaalukalt kaasa rääki
da.

Vahelepöikena just noortele
geeniustele õpetamise õiguse ning 
võimaluste tagamine oli kolleeg 
Kaarel Tarandi poolt paatosega kir
jeldatud Prantsusmaa üliõpilasmäs
sude peaeesmärgiks, mis lõppkokku
võttes ka saavutati, .la veel: minu 
arvates ei ole ülikoolis mässu
deks, kaklusteks, sõimlusteks koh
ta, kõik esile kerkinud raskused 
peaksid olema ületatavad akadeemi
lise dialoogi abil. Kui aga se! teel 
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LÄHEME 4. LEHEKÜLJEL

SDQISPXEVADELEI
Viis väitekirja Qh«l nBdalf

See nädal oli 15.—21. oktoobrini, 
kus 17. oktoobril kaitsesid TÜ eri- 
alanõukogu ees oma kandidaadiväi
tekirja spordifüsioloogia kateedri 
teadur M EHIS VIRU ja spordifü
sioloogia aspirant GALINA KONO- 
VALOVA. Mõlemale, otsustati anda 
bioloogiakandidaadi kraad.

Samal päeval astus erialanõuko- 
gu ette ka psühhofarmakoloogia la
bori nooremteadur JAANUS HAR- 
RO. Et väitekirjade teemad on ena
mikule lugejaist üsna keerulised, 
siis palusime. Jaanusel oma kandi- 
daadidissertatsiooni teemat tutvus

tada. (Toimetus lubab siin endale 
eesnime kasutamist, sest oli ju Jaa
nus Harro aastaid arstiteaduskonna 
pressisekretär. Ja muide teine pres
sisekretär. kel väitekiri kaitstud. 
Esimene oli Jaak Aru.) Prof. Lem
bit Allikmetsa ja meditsiinikandi
daat Eero Vasara juhendamisel 
valminud uurimuses vaadeldi ank- 
siogeensete (ängistavate) ja ank- 
sioiüütiliste (rahustavate) farma- 
konide toimet ajus ühelt närvira- 
kult teisele. Ängistavate ainete toi
met on seni vähe uuritud. Ärevus- 
seisundite patogeneesis kirjeldati

uut olulist neurokeemilisi lüli, m il
le uurimisega on viimasel paari' 
aastal hakatud tegelema ka mitmes 
rahvusvaheliselt tuntud närvižeu- 
duskeskuses. Jaanus Harrole otsus 
tati anda meditsiin ikandidaadi 
kraad.

Kaks päeva hiljem anti medii 
siinikandidaadi kraad TÜ-s kaHslud 
väitekirja eest Tallinna Kiirabi 
haigla osakonnajuhatajale AKVO 
MESIKEPALE ja südame-veresoon 
konna kirurgia aspirandile ДОАЙ- 
GUS PEEBALE.

Majandusteaduskonnas oli kott 
rents. Saekord rahvusvaheline

Sellest ajast, kui Tartu Ülikoo
list sai Tartu Riiklik Ülikool, ei ole 
majandusteadlaste! olnud võimalust 
pidada ühtegi rahvusyahelist kon
verentsi Tartus. On üles kasvanud 
mitu põlvkonda majandusteadlasi, 
kes on saanud osa võtta vaid nen
dest majanduskonverentsidest, kus 
töökeeleks on olnud ainult vene 
keel ja osavõtjateks vaid Nõukogu
de Liidu majandusteadlased. Nüüd 
on jälle Tartu Ülikool ja majan
dusteadlaste! võimalus uuenevas 
ülikoolis maha pidada esimene rah
vusvaheline konverents.

Konverentsi kogumiku tiitellehelt 
võib küll lugeda väga tavapärast 
pealkirja: Vabariiklik teaduslik- 
praktilise konverentsi «Isemajanda
mise arenguprobleeme» teesid. 
Kuid see annab pigem tunnistust 
arengu kiirusest. Juba põgus pilk 
teeside kogumiku sisukorrale viitab 
sellele, el majandusteadlaste uuri
misprobleemid on põhiliselt seolud 
turumajandusele ülemineku leedi 
otsimisega ning el sellele mõtlevad 
majandusteadlased nii Idas kui 
Läänes. Konverentsi löögi jagunes 
kahte sektsiooni: kaubandus ülemi
nekud turumajandusele ning ra
handus ja krediit üleminekul turu
majandusele. Ka osavõtjale nime
kiri ei mahtunud enam vabariikliku 
teaduslik-praktilise konverentsi raa
midesse

Peale oma vabariigi kaubandus- 
ja rahandusspetsialistide, majandus
teadlaste ja tnajandusüliõpilasle 
võtsid osa kolleegid naabervabarii
kideel Leedust ja Lätist, NL suu
rematest teaduskeskustest Novo- 
sibirskist, Moskvast ja Kiievist, 
aga ka Poolast, Soomest, Saksa
maalt ja Kanadast. Ettekanded ja 
diskussioonid olid1 tänase laguneva 
käsu- ja plaanimajanduse koige te
ravamate probleemide kohta:

— milline peaks olema turuma
jandusele ülemineva riigi rahan
dus- ja kaubanduspoliitika;

— kuidas jõuda ausa ja majan
dust edasiviiva konkurentsini, m il
line peaVs olema seda võimaldav ja 
soodustav konkurentsiseadus;

— kuidas läbi viia nii hädavaja
lik. aga samas ääretult keeruline ja 
ohtlik erastamine;

— milliseks peab kujunema tnak- 
susüsleem;

— kuidas koolitada majandus- 
haritlasi, kes oleksid võimelised 
edukalt töötama turumajanduse tin
gimustes, kuidas selleks väga kii
resti välja koolitada õppejõude jne.

Nendele küsimustele vastuste ot
simisele olid suunalud ülikooli ma
jandusteadlaste prof. V. Raudsepa, 
prof. E. Ulsti, dots. A. Susi, dots.
A. Siimoni, dots'. K. Türgi, kauban
duse aseminislrile pr. l). Nõu J a  
dots. J. Sepa (endised ülikooli töö

tajad), Vilniuse Ülikooli dots.
В. ТдоеЗДа jt. sisukad ettekanded, 
aga ka LäŽne majandust häsli 
tundvate külaliste Kanada profes
sori Rein Petersoni, Saks,a profes
sori Hans-Ötto Schenki, Poola dot
sendi Andjv.ej Gospodarowiezi ning 
Soome pangandusspetsialistide esi
nemised-

Esinemiste enamikus jäi domi- 
neerima mõte, et lisaks Lääne m a
janduse põhitõdede tundmaõppimi 
sele tuleb kompetentselt jj< kainelt 
hinnata meie praegust majandus
olukorda ning leida oma tee, kui
das käsumajanduselt kõige valutu 
mait ja inimest säästvamalt turu
majandusele üle minna. Ei saa as-- 
luda teist sammu, tegemata c-si 
mest! Samuti ei saa kohe ja täiel 
määral kasutusele võtta marketingi 
printsiipe, kui on tegemist üha sü
veneva defitsiidimajandusega. Kuid 
kujunenud nõiaringist tuleb välja 
pääs leida! On vaja väga põhjali
kult tunda Ida ja Lääne majandusi, 
et õppida neid integreerima mng 
välja töötada originaalseid ja pers- 
pektiivseid lahendusi üleskerkivate 
le probleemidele, Oppimishimulistel. 
arenemis- ja mõtletnisvõimeHsie! 
majandusteadlaste! ei tohiks kiili 
olla põhjust lähemal ajal tööpuu
dust karta, pigem vastupidi.

(Järg 2. lk.)
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Miks tekib 
instituut?

Kolmapäevast vestlusringi alustades ütles Mati Salundi, et loodab 
eelmisel korral tekkima hakanud veelahkme ületamist ja ühele kaldale 
jõudmist. Üldiselt see ka õnnestus, sest nii keevaliseks mõttevahetus 
enam ei läinud. Jutt keerles üsna rahulikult i n s t i t u u d i  ümber.

Nagu teada on neid ülikoolis praegu kaks: 1979. aastal loodud 
Oid- ja Molekulaarpatoloogia Instituut ning hiljuti asutatud Moleku- 
laar- ja Rakubioloogia Instituut (TOMR1). Viimasest on lehes mitmel 
korral kirjutatud, ka eelmises numbris.

Ain Heinarult, uue instituudi juhilt, päritigi loomisseiku. NB! Hr. 
Heinaru ei kasutanud ainult sena «.instituut», vaid ikka ühendit «katee- 
der-instituut» (depa,imeni).

Peamiselt huvitas see, miks loodi instituut juriidilise isikuna. Aga 
seepärast, et ilma oma arveta on raske juhtida ja korraldada õppe- 
ning teadustöö ühitamist. Et instituut on loodud peale ülikooli kateed
rite ja laborite ka TA baasil, siis 011 akadeemial võimalik raha üle 
kanda otse instituudi arvele näiteks konkreetse suuna vm. tarvis. Vae
valt need summad tuleksid, kui neid peaks üle kandma ülikooli üldi
sele arvele. Et ülikooli jõuavad teadus- ja õppetöö summad eri teid 
pidi, siis soovitakse, et teadussummad tuleksid täielikult instituudi 
arvele. Õppesummadest soovitakse kasutada teaduskonna poolt antud 
palgafondi. Ülejäänud õppekulud yõiksid jääda ka ülikooli üldisele 
arvele. Iseseisva arvega ja juriidilise isikuna ei taotle instituut sugugi 
seda, et ka põhivahendid peaksid talle kuuluma. Need jäävad ülikoo
lile. Nii et kateeder-instituut on teaduskonna allüksus, on ülikooli 
üksus ehk üles ülikooli osa. Ilmselt on bioloogia-geograafiateadus- 
konnas tekkimas teisigi instituute.

Instituutide tulevik on seotud eriti kaheastmelise Õpetusega, sesl 
praegustes väiksemates kateedrites 011 üsna raske II astme aineid õpe
tada. ••

Kedagi ei jäta ükskõikseks palk. Seni oleme harjunud teada saama, 
kui palju keegi saab, ja tahame vist ka edaspidi teada, kuigi mujai 
maailma^ sei,' teps mitte niimoodi ei ole. Teada on vaja maksuametil ja 
teiste asi see pole. TÜMRI-I jaavad praegu palgafondi normatiivid, 
kuid õppejõu ja teaduri palgavahed tahetakse küll ära kaotada, ent 
ikka m i, et kes rohkem tööd teeb, see ka rohkem palka saab. Ei pea 
ka õppejõud selle eest, et ta on just õppejõud, raha saama, vaid ikka 
tehtud töö eest.

«Kas instituudi sees on laboreid ja kohakaaslust?» huvituti. Praegu 
on nii laboreid kui ka kohakaaslust. V iimast ei saa kohe kaotada. Osa 
teadureid teeb nagunii rohkem tööd, miks nad ei võiks siis rohkem 
palka saada, pealegi pole kõigil sidet õppetööga ja mõnel tõepoolest 
ei saagi olla.

Sirje Margilt teadusosakonnast kuulsime, et rohkem kui pooled õp
pejõud töötavad ülikoolis põhikohal ja kohakaasluse korras ka poolel 
kohal. Kui paljudel on kohakaaslus väljaspool ülikooli, selle kohta 
indmed puuduvad, ja kas ongi vaja teada.

Kuuldavasti tegeldi kevadel instituudi arendamisega ka füüsika-kee- 
miateaduskonnas. Dekaan Henn Voolaid oli pessimistlik ja kostis, et 
seileks on vaja teaduskonna etteotsa vist teisi mehi. Praegu ei käi 
jõud üle. Juri Tamm lisas, et lepinguid, mis pidasid siiani üleval kee
mikute õppetööd, on vähem ning instituudi loomisest ei olda enam 
huvitatud just materiaalsetel põhjustel. Ka eest vedaja iks oleval vaja 
tugevaid isiksusi, kes ei karda ületada tugevat vastuseisu.

Ilmselge, et instituuti ei saa teha nn. kollwosikorras (teised tegid, 
neil nii hea seis jne.). Teaduskonnad on erinevad, isegi väga erine
vate osakondadega. Pealegi jaguneb rahvusülikool kaheks pooleks nii 
humanitaar- kui ka reaalteadustega. Kui instituudi loomine aitab ees- 
Kiitt õppe- ja teadustöö edendamisele kaasa, ka töötajate tnateriaalse 
seisu parandamisele, kui on allikaid, kes osaliselt finantseerida suuda-
v id, kui on ettevõtlikke as jaa ja ja id ..., siis võib jõuda ka instKuudi 
tekkimiseni.

Ent praegu ei saanud siiski veel päris selgeks, mis 011 ikkagi jurii
diline isik, kellel võib olla oma arve jne. Kas nii, et juriidilisel isikul 
peab olema oma arve ja et arve ei tee veel juriidiliseks isikuks? On ju 
ka oma põhikirjad.

Kahtlemata tekitab iseseisev arve peremehetunde ning otsitakse 
teid, kuidas raha juurde teenida (Aavo Luuk).

Hr. Voolaiu küsimusele, kas iga teaduskond võib oma arve avada, 
vastas teadusprorektor Ants Kallikorm, et võib küll. Ja miks peakski 
rahajagajal olema kasutajani jõudmiseks vahelülisid? Raha peab jõud
ma maksimaalselt konkreetse töö tegijani. See on tulevik, milleks ei pea 
valmistuma mitte ainult ülalpool, tipus, vaid ka altpoolt tuleb etteval
mistavaid samme astuda.

Igatahes juriidilise isiku ja arve omamise probleemid tekitasid huvi 
ning kas neid ei peaks koguni mõned spetsialistid selgeks rääkima.

TÜ tuleviku koosolekule oodatakse huvilisi jälle tuleval kolmapäe
val, s.o. 14. novembril kl. 8,15 nõukogu saalis.

VARJE SÖOTAK

Majandus
teaduskonnas . . .

(Algus I. lk.)
Kindlasti oli 17.-18. oktoobril 

korraldatud rahvusvaheline konve
rents vaid esimene samm. et sisu
kalt ja tulemuslikult ära kasutada 
rahvusvahelisi kogemusi mek* kee
rukate majandusprobleemide kii

reks lahendamiseks ning Lääne ma
jandusega integreerumiseks. K011 
verentsist osavõtjatel on juba m it
meid kavatsusi ja ka esimesi kok
kuleppeid järgnevate ühiste ette
võtmiste tarvis.

TIIIJ PAAS

Leidmõtteid...
(Algus 1. lk.)

lahenduseni ei jõuta, võivad välja
pääsmatusse olukorda sattunud tu
dengid tõepoolest üle minna ulatus
like organiseeritud vastupanuvormi
de kasutamisele — ja see oleks 
ülikooli surm.

Nüüd aga mingem sujuvalt üle 
sellele,

MILLIST EDUSTUST 
MEtL VAJA ON

ning püüdkem anda tema lühiise
loomustus. Minu arvamus on, et 
TÜ üliõpilaskonda võib nii mõnes
ki1 mõttes võrrelda üliraskes seisus 
oleva riigiga, mille kodanikud näek
sid hää meelega võimu juures laial 
alusel moodustatud koalitsiooniva- 
litsust, millel on rahva võimalikult 
laiade hulkade toetus ning usaldus 
ja selged ülesehitustöö kavad. See
ga: minu arvates vajab Tartu Üli

õpilasriik laiapõhjalist koalitsioo* 
ni-edustust, nn. edustust seinast sei
na, «metsikutest» korporantideni. 
ajaloolastest arstideni. Vaid selline 
edustuse moodustamise põhimõte 
garanteerib tollele tudengite laial
dase toetuse: peaaegu kõik tunnek
sid end esindatud olevat, omaksid 
küllaltki tihedat sidet edustuse mõ
ne liikmega ning oleksid seeläbi 
soovi korral aktiivsed osalised tu
dengkonna ning ülikooli asjade 
korraldamises. Kusjuures ülalnime- 
tet koalitsiooni puhul on eriti täh
tis, et see oleks ka vaimne koalit
sioon omaenese liikmete vahel, m it
te vaid kirju isiksuste kogum.

Edustuses töötades, selle nimel 
esinedes, vaieldes ja kompromisse 
leides saaksid hea kooli helge pea
ga juura- ja ajalootudengid, kelle
le selline tegevus on tulevikus lei
vatööks. Samas saaksid üliõpilas- 
radikaalide ja -konservatiivide esin
dajad selgusele kompromisslahen-

duste vajalikkuses ning ainuvõim 

likkuses: muidu ei oleks edus'11' 
lihtsalt teovõimeline.

Lõpetuseks tahaksin mainida.  ̂
kogu edustuse tegevus, kaasa arv. 
tud suhtlus kõrgemalseisvate 
muorganitega (rektoraat), _ P  
kandma lugupidamise pitserit.s., 
gava inimliku suhtumise 
lõpmatu sallivuse pitserit — lSTj 
siis, kui oponentide tegevus n 
pitsereid teps mitte ei kann 
Vaimsuse küsimus. . .  . *

Kokkuvõttes: edustus 011 ,,lfV 
üliõpilaste võimalus Õppida пШ 
ma seda, mida me saame тиий)! 
võimalus õppida taluma seda, « 
da me ei saa muuta ja leida t 
kust vastavate asjade vahel va 
teha.

Kasutagem siis oma šanssi, «* 
inimesed. Fories Fortuna a '
vai. . .

PEETER PALUSAAR 
stud. med.

Milliseks kujuneb Tertu 
üliõpilaskond 5— 10 aasta

pärast
EHK KORBID, SELTSID JA MUUD LOOMAD

Ennustaja amet pole kunagi eri
ti tänuväärne olnud. Aga kui Sa 
just ei ennusta järgmise päeva il
ma, jääb alati lootus, ct kaasko
danikud unustavad su ennustuse 
palju varem, kui kõik teisiti läheb. 
Nii ongi enamik ennustusi väärt 
mõtteaineks nende tegemise hetkel.

Selline kirev ja mitmepalgeline 
seltskond nagu Tartu üliõpilas
kond lausa kutsub oma arengut 
ette arvama, eriti praegusel sega
sel jä naljakal äjäl. TJhest küljest 
on enamik traditsioonilistest tu- 
dengiorganisatsioonidest taas loo
dud, teisest küljest pole aga üli
õpilaskond Tartus olnud kunagi 
nii organiseeritud ja ühiskonna la
gunemisest kaasa haaratud kui 
praegu.

TÕENÄOLISELT

kujuneb Tartu üliõpilaskonnas väl
ja kaks põhilist organisatsiooni 
tüüpi ja kaks võib-olla konkureeri
vat ja võib-olla ka omavahel ära 
jagatud funktsioonidega esindusko

gu.

E s i 111 e n e tüüp 011 suhteliselt 
avatud, kindlalt määratlemata liik* 
meskonnaga, osaliselt poliitilised 
organisatsioonid. Kindlasti leiavad 
nende organisatsioonide hulgas ko
ha ka mitmesugused pahempoolsed 
ja radikaalsed rühmitused. Eraldi 
seisvatena ei ole nad ükski eriti tu
gev organisatsioon, kuid tõenäoli
selt saavad nad domineerivaks edus
tuses. Pole sugugi välistatud, et ju 
ba viie aasta pärast on edustuses 
esindatud näiteks Roheliste Homo
seksualistide Klubi või Radikaalsete 
Nudistide Liit. Edustuse põhiüles
andeks peaks aga kindlasti saama 
üliõpilaste sotsiaalsete probleemide 
lahendamine ja loodetavasti see täi 
ka õnnestub.

T e i s t  o r g a n i s a t s i o o n i  
tüüpi esindavad traditsioonilised 
korbid ja seltsid. Kui valitakse 
edustus, siis paljuski uutel alustel. 
Ja kuigi taastatakse 50 aastat ta
gasi laiali saadetud organ, ei tehta 
loodetavasti järjepidevusest ja va
nade struktuuride taastamisest oma
ette eesmärki.

Korpide ja seltside taastamisel 
aga oligi just vanade traditsiooni" 
de. renoveerimine üks peamisi ees
märke. 50 aastat on siin teinud 
oina töö ja arvatavasti on korpides 
ja seltsides oodata loobumist pal
judest vananenud põhimõtetest. 
Muidugi ainult sel juhul, kui nad 
tahavad огпа elujõudu säilitada. 
Kõige selle juures jäävad nad aga 
võrreldes edustuse seltskonnaga 
siiski meeldivalt konservatiivseks.

TAASTATAKSE

siiski veel üks poole sajandi tagu- 
väga oluiine asjaolu, nimelt

nende organisatsioonide majandus
lik seis. Enamik korporatsioone 
saab tagasi oma vanad konvendi
hooned ning välismaiste, liikmete 
abiga taastatakse ka nende majade 
endine hiilgus. Endistest konven
dihoonetest kujuneb tõenäoliselt ko
gu üliõpilaselu keskus. Neid haka
takse välja üürima igasugusteks pi
dudeks ja nii mõneski avatakse 
suuremad õllerestoranid kogu üli
õpilaskonnale. Hea majanduslik 
seisukord ja pakutavad vaba aja. 
veetmise võimalused kindlustavad 
nende organji^atsiqpnjde ^ypulaar- 
suse tudengite hulgas. Suurenev 
liikmeskond täidab omakorda or
ganisatsiooni kassat.

Mõiste «intiimorganisatsioon» 
muutub tinglikuks ja omandab ak
tuaalsuse võib-olla ühes teises lä 
henduses, millest veidi allpool .

ILMSELT

korporatsioonid ja korporatiivsed 
seltsid lähenevad omavahel. Nende 
seniorid ja esimehed moodus- 
lavad ühise esinduskogu, kellel on 
kindlasti mitmes üliõpilaselu küsi
muses öelda patju kaalukam sõna 
kui edustusel. Ilma liigset demo
kraatial mängimata suudetakse väl
jendada üliõpilaste palju elulise
maid huvisid, kui seda teeb edustus. 
Kindlasti liberaliscerub nendes or

ganisatsioonides suhtumine ^  ц 
tesse, mis juba praegugi 011 ku*L. 
leebe, ning erinevus noor- ja te|P 
liikmete vahel muutub pigem sl 
boolseks kui sisuliseks.

üks huvitav ja kindlasti ka P 
ju vaidlusi tekitav

MUUTUS

on mees- ja naisorganisatsloojf ̂  
.omavaheline lühenemine ning ^  
devaheliste piiride ähmastu^ j(
Senine peamiselt kirjavahetusel ■ 
vastastikusel vabanemisel P̂ |. 
nev koostöö asendub märksa 
divamate ja intiimsemate vofln 
ga. Võimalik isegi, et meCts’väil 
naisorganisatsioonid m oodus^, 
kartelle ja asuvad tegutsema 4 ^  
tes konvendihoonetes. Monos? 
aalseid üritusi jääb järjest 
maks ja neid hoitakse elus va 
ajaloolist eksootikat. Nädala ‘ 
samaks päevaks kujuneb 53%, 
päev, mis kulmineerub üldise y 
nastumiso ja õestumisega sega 5. 
nas (see ei ole muidugi kolm* ^ 
lik ja vanamoelise; 
jad oma loobumtsoiyust ka к*>ь j 
vad). Silmakirjalik isamaal^ jj 
vooruslikkus asenduvad v a b a ^  
kompleksideta inimeste norin9 

eluga.

REIN O L L E P ^
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Loeng oli, on ja Jääb...?
Lugenud läbi stud. med. Alar Se* 

№ huvitava artikli «Konspekt. 011, 
ja jä äb ...? »  («Universitas Tar- 

toensis», 19. oktoober 1990) nenti- 
*i!| kurbusega, ct vaatamata tehni-' 
*a üldisele arengule ja muutustele 
hariduskontseptsioonides, poie vii
mase 30—40 aasta jooksul tekki- 
aud mingeid nihkeid kõige tähtsa-
S).as. — kõrgkooli õppemetoodikas. 
Kivinenud loengusüsteemi kestmise 
°Uu lendab igal semestril tühjalt 
hltilde küm neid tuhandeid tunde nii

üliõpilaste kui ka õppejõudude 
aega, mis on tegelikult määratud 

. meie intelligentsi vaimupotentsiaa- 
li suurendamiseks.

Alar Sepp ei oska ülikooli olu
korda täpselt analüüsida, kuid ta 
tunneb intuitiivselt õigesti, et mis
ki on selles kapitaalselt viitu. Võt
tes tema andmed kokku, võime sel
le «miski» siin formuleerida. Ni
melt on tudeng meil õppetöös ase
tatud kahe ebameeldiva alternatii
vi ette: I)  on vaja otsida kirjan
dust, mida on sageli vähe ja raske 
leida ning millest vajaliku osa 
leidmine raiskab palju aega, ja
2 ) tuleb tugineda loengukonspekti
le, aga kuna see on kirjutatud kuul
mise järgi ja kiirkirjutamise korras, 
siis sisaldab ta palju vigu või on 
isegi «poolik».

Oma artikli lõpus teeb A, Sepp 
õige järelduse: õppejõud peavad 
andma välja oma loengute kohta 
õppematerjalid.

On väga iseloomulik, et Alar Se
pa kogu tähelepanu on pööratud 
kirjasõnas fikseeritud õppemater
jalile. Mitte kordagi ei maini ta 
loengu kui auditoorse töövormi 
tähtsusi. Ilmselt on loeng temale 
vaid aegaraiskav vahend kirjaliku 
õppematerjali saamiseks. Kuna aga 
nii saadakse üldiselt vigane ja poo
lik materjal, siis järeldub siit ise
enesest, ct õppejõu poolt koostatud 
kirjaliku teksti olemasolu korral po
le loenguid vajagi.

Mii jõutakse kirjutises sisuliselt

samadele järeldustele, mida väljen
das käesoleva artikli autor samuti 
meditsiiniüliõpilasena ligi 30 aastat 
tagasi (kirjutises «Loengud või il 
ma?» ajalehes «Tartu Riiklik Üli
kool», 3. märts 1961) ja märksa hil
jem («Kõrgkool ilma loenguteta?», 
«Edasi», 29. veebruarit 1984). Nen
des artiklites analüüsisin põhjali
kult nii loengu enda kui ka loengu 
ajal tehtud konspekti puudusi. Kut
susin TÜ kõrgkoolipedagoogika la
borit üles tegema eksperimente trü
kitud konspekti eeliste selgitami
seks. Kahjuks aga pole minu teada 
neid katseid siin tehtud, nimetatud 
labor aga läheb kuuldavasti juba 
likvideerimisele: Varasemates artik
lites juhtisin tähelepanu ka sellele, 
et vana loeng-konspekt-süsteemi pi
kaajalise vastupidamise üks põhjusi 
on ilmselt õppejõudude ja ülikooli 
juhtkonna psühholoogiline hääles
tus prestiižika ja mugava lektori- 
seisundi säilitamiseks.

Rõhutan veel kord oma solidaar
sust Alar Sepa lõppsõnaga: « . . .  kui 
õppejõud täidavad oma lubaduse 
ning annavad välja loengute kohta 
vastavad õppematerjalid, siis võib 
ka auväärse konspekti väljateenitud 
puhkusele saata.» Omalt poolt li
saksin, et sel juhul võiks sama teed 
minna ka kogu ajast ja arust eUe- 
lugemise-üleskirjutamise loengu- 
süsteem.

RAIK MIKELSAAR,
ÜMPI molekulaarmodelleerimise 

labori juhataja

Repliik

Õppem aks
tuleb

nagunii
Mõnda need õppejõud meid loeii- 

КЦП hirmutavad. «Küll te siis loen* 
Ridl käima ja õppima hakkate!»

Okei! Kui maksame, siis õpime. 
Jseasi, kust see raha tuleb. Eks me 
jäta siis ülikooli pooleli ja lähe 
Vahepeal raha teenima. Meie ase* 
ttiole tulevad ärikate võsukesed.

Aga kui me maksame, siis taha* 
!«e ka ülikoolist midagi saada. Osa 
]’Ppejõude jätku oma välismaa va- 
jtet põrutamine ja pidagu mõni 
toeng ka. Muidugi, kui tal peale 
Vägevate reisirnuijetc («küll panin 
••ead õlut» jne.) ka midagi oma 
,,rialast rääkida on. Ühesõnaga,

tasulise õpetuse korral tahame me 
täpselt teada, kuhu ja milleks meie 
raha minema hakkab. Ja see, kes 
oma loengu või seminari ära jätab, 
maksku meile teatud protsent taga
si.

õppemaksuga aga hirmutada ci 
tasu. Kui seda ülikoolis kusagil on 
arutatud, peaks ka üliõpilastele tea
tama. Mitte nii, et ühel heal päe
val ole hea ja maksa.

SANDER SENT

K as loen
gud on 

k o h u stu s 
likud?

Loenguil käimine olevat vabataht
lik. Olevat küll, aga õppejõud lase-

... ................. ■ I. ' 411

vad ikka oma lehekese ringi käima. 
Jumal selle lehekesega, aga nad 
kannavad meie nimed ka veel tas
kuraamatusse. Mõni armastab isegi 
loengu lõpus kohalolijad ja puudu
jad üle kontrollida ja oi seda lõbu, 
kui keegi puudujaist on kohaloli
jaks märgitud.

Nii on lood ainesüsteemile üle
minevas ja kursusi kaotavas üli
koolis. Ma annan enesele täiesti 
aru, el seminaris tuleb käia, kont
rolltöid tuleb teha jne. Kui mõni 
loeng on vahele iäänud, milleks siis 
õppejõud seda eksamil või arvestu
sel mulle korrutama hakkab. Ma
terjali ma teadma pean ja küsigu 
seda. Autoriteetsete õppejõudude 
loenguil käime nagunii, probleem 
ongi just nende teistega,

On see siis autonoomse ülikooli 
autonoomse õppejõu seadus või?

AGE RANNIK

Arstiteadusüliõpilaste Liidus
tAüL-i eestseisuse viimasel, 5,

Novembril toimunud koosolekul oli 
päevakorras kaks küsimust.

Esiteks
J°imus nn. Allikmetsa plaani ehk 
^aduskonna ümberkorralduste plaa
di esialgne arutelu. Sellega seoses 
aHnab eestseisus teada, et esmas- 
jjJteval, 12. novembril kl. 18 toimub 
Wlkooli vanas kohvikus (Ülikooii 
*0) kõigi kaasarääkimisest huvita- 
M  mcditsiiiütudengite osavõtul 
*ÜUR KÕNEKOOSOLEK. Selle 
"‘Pptulemusena vormistatakse ette

panekud/teesid, millega läheb 
EAüL-i delegatsioon järgmisel päe
val kl. 17 kohtumisele dekaani ja 
õppejõududega.

Kõnekoosolekul jagatakse üliõpi
lastele välja «Allikmetsa plaani» 
paljundatud materjalid. Seda plaani 
on seni tudengite eest kiivalt var
jatud. Seega: eestseisus pakub üli
õpilastele võimaluse sõna kaasa 
öelda neid endid puudutavates kü
simustes.

Teiseks.
Otsustati tõsiselt: asuda koosta

ma kandidaatide nimekirja üliõpi
laskonna edustuse valimisteks. Esi

mese sammana püütakse küsitlus
lehtede abil välja selgitada tuden
gite meeliskandidaadid. Taas on 
kõigil üliõpilastel võimalus lahti 
öelaa passiivsest olesklemisest ning 
osaleda oma esindajate valimise 
kaudu ülikooli asjade korraldami

Lõpetuseks olgu öeldud, et_ eest
seisuse koosolekutest on osavõtt va
ba kõigile tõsise" kaasalöömisega 
varustet arstitudengeile.

PEETER PALUSAAR

AVALI R KIRI
TÜ haldusprorektorile V. Peedi* — Kas muutub üliõpilase poolt ta- 

maaie sutav ühiselamukoha üür?

TÜ majandusosakonna juhataja
le A. Mägile

TÜ matemaatikateaduskonna üli
õpilaskonna eestseisuse lahtisel 
koosolekul 1. novembril arutati 
ühiselamuprobleeme.

Kerkis rida küsimusi:

Kes haldab TÜ ühiselamuid prae
gu ja milliseid muudatusi ühisela
mute haldamises on tulemas?

— Kui üür muutub, siis millal ja 
kui palju?

Palun kiiresti (kirjalikus vormis) 
konkreetseid vastuseid. Kui Te neid 
anda ei oska. siis palun teatage, 
kelle poole nende küsimustega 
pöörduda.
6. november 1990

ENO TÕNISSON,

ma temaatika teaduskonna 
üliõpilaskonna juht,

Võim peatuses
Nagu kõike muudki, ei jätku enam ka sõnu. Sõnu selleks, 

et kirjeldada õigesti seda, mis meie endiga ja meie üm
ber toimub. Kuid et kirjeldada on vaja, siis sõnu isegi 

mitte ei laenata, vaid lihtsalt varastatakse. Nad ei ole ripakil, 
ent nad virutatakse siiski ära.

Nii tehti näiteks sõnadega Eesti Vabariik. Samal kombel läks 
sõnaga president. Ja nüüd on sama saatus tabanud sõna 
Watergate. Ameerika Watcrgaie’i taga oli kolm (õsiasja. Kõi
gepealt Vabariikliku Partei inimeste tabamine pealtkuulamiselt 
Demokraatliku Partei ruumides ja mitte n-ö. suvevaheajal, vaid 
presidendivalimiste kaigus. Edasi presidendi umbusaldamine 
selles,_ et ta varjab rahva eesi fakte ja tõendeid, mis puuduta
vad lõppkokkuvõttes kogu riigi julgeolekul ning kodanikuvaba
duse Sellise umbusaldamise kasvades sündinud impenchmeni- 
protsessi loogilist lõppu kartes astus R. Nixon mäletatavasti 
oma kohalt tagasi. Ja viimaks oli presidendi süüdistamine usal
datavuse kaotuses sobivaks ettekäändeks nendele, kes tõlgenda
sid Nixoni-Brežnevi lähenemisi ohtliku flirdina kurjust stagnee- 
riva impeeriumiga. Missugune nendest asjaoludest on samane 
meil äsja asetleidnuga?

M itte ükski! Kui kirjutatakse Eesti Waiergate‘isl, siis otse
kui rõõmust, et näe, ometigi oleme milleski Ameerikale 
järele jõudnud. Ka meil on teolt tabatud pealtkuulajad, 

ka meil tuleb riigi juhte umbusaldada, ka meil tehakse ohtlikku 
koostööd süsteemiga, mis oma juurte poolest on tegelikult sü
gavalt meie-vaenulik! Ning selle Ameerika Watergate’i imitat
siooni täispuhumise hoos unustatakse sootumaks, mis toimub 
tõeliselt ja mida see tõelus endaga kaasa toob. Peale selle tõm 
bab Watergate’i kokkuklopsimine Eestis jälle kord tähelepanu 
ära nõukogude julgeoleku reaalselt tegevuselt siin, kus julge- 
oleku-sündroom on ju endiselt alles ning toimib tugevamalt 
kui on soovid tema väljajuurimiseks. On, nagu valitseks meie 
pressis pidev hapukurgihooaeg nagu poleks enam millestki 
kirjutadal

M idagi ju ometi oli? Oletan, ei korraks terendas võimalus, 
et G. Bush võtab vastu nii A. Rüütli kui ka E. Savisaare. 
See oleks olnud täis mäng ja snitte ainult meilt, vaid ka 

teistele Balti mere idaranniku poliitilistele jõududele eeskujuna 
demonstreerimiseks. Või kui la mõlemat ei võla, ehk võtab siis 
seadusandliku võimu juhi kui kujuteldava riigipea. Isegi era
viisilise visiidi korral obks see tähendanud Eesti NSV st 
nimetatud Eesti Vabariigi tunnistamist võrdseks Ameerika 
Ühendriikidega. Kui G. Bush võttis vastu järgu võrra madala
mad esindajad, siis sellega ta lükkas niisuguse tunnustuse eda
si. Ent ühes sellega jäi K. Tenno üks ülesandeid ka täitmata.

Kas meie pool oleks pidanud USA presidendile teatama: 
kui teie ei võta vastu seda, keda rneie peame ainuõigeks 
teie juurde saata, siis me ei tuie üldse? Inimesi, keda 

selline printsipiaalsus rahuldaks, on Eestis vaga vähe ja ka rnu- 
jal maailmas oleks peetud seda põhjendamatuks ülbuseks. Ise 
paluvad abi, ent ühtlasi tõnguvad! Nii vöiks olla arusaadav, 
miks seda ei tehtud. Kui aga A. Rüütel oleks võtnud solvunu 
hoiaku, siis oleks hakatud otsekohe moraliseerima: praegu pole 
aeg solvumiseks, praegu tuleb ära kasutada iga võimalus, olgu 
see nii pisike kiji tahes.

■ seäsi, et minu arvates läks E: Savisaar Ameerikasse enne- 
I kõike punkte koguma selleks, kui on võimalike leiva- 

rahutuste ajal vaja inimestele midagi ette näidata. Selle 
reisi kasutegur oli väga väike, eriti pärast seda, kui saadi kin
nitust, et leivarahutusi ci tule. Säärane põgenemine Ameerikas
se reedab siinkirjutajale aga seda, et ajal, mil rahvas usaldas 
oma peaministrit, ei usaldanud see mees oma rahvasl.

Paraku ei ole Eesti Kongressil algatatud umbusaldus 
E. Savisaare valitsuse vastu karistus selle umbusalduse 
eest. Küsimuses pole ka mitte poliitika, mida see valit

sus on ajanud. Peapõhjuseks on arvatavasti see, et E. Savisaar
oi oska ega tahagi võimu jagada ning pretendeeris avahkulL ko
gu võimu koondamisele valitsuse esimehe kätte. Siil süüdistused 
ülemnõukogule, et see ei tule kaasa valitsus? taotlustega, siit 
ka mõistaandmine, et opositsioon sisuliselt üksnes segab, ehk 
üldisemalt -- kes ci ole. valitsuse taga, on kogu rahva ja riigi 
vastu.

Tundub väga, et laia koalitsiooni (mida esitatakse ka kui 
rahva ülususe teoväge) kokkukutsumine ongi suunatud 
esmajoones just E. Savisaare vastu. Muuhulgas reedab 

seda asjaolu, et konsultatsioonid tema esinduse, s. o. uue valit
suse moodustamiseks algasid e n n e seni toimiva valitsuse 
laialisaatmist või tagasiastumist. Tähendab, ülemnõukogu ei 
kontrolli valitsust, vastasel korral oleks ta algatanud umbusal
duse ise. Siis ei maksa aga ka imestada, kust tuli Eesti Komi
tee nobedus saada kätte väga oluline initsiatiiv, õieti rnitfc uil 
komitee, vaid tema juhtivate liikmete initsiatiiv, ent p ;traLüli
tult on nende liikmete tegevust laiendatud kogu komiteele kui 
tervikule. Olles üks rahvaühtsusvalitsuse kokkukutsujaid, on 
Eesti Komitee asjasse pühendatud liikmeskond toonud komitee 
imekiiresti täidesaatva võimu kandjate hulka, koguni es'-tita. 
Komiteed süüdistati kaua aega reaalse võimu puudutnis i\ -1- 
les, et ta ei tegele rahva vahetu eluga. Nüüd on käes tõend, 
millega need süüdistused tagasi tõrjuda - ja seda aial, kus 
rahva säästmine elatustaseme katastroofis sunnib kõiki küsims, 

mida keegi teeb.

Kas koalitsioon rühmitusega «Vaba Eesti» pole liiga ränk 
hind sellise vöimusaamise eest? Sest on ju, nagu loo
vutaks Eesti Komitee nii «Vabale Eestile» rohkem, кш 

ta sellelt vastu saab. Ma ei kahtle selles, ct «Vaba Eesli» on 
läbinisti pragmaatiline rühmitus, mille tegevuses on kohanemine 
tunduvalt tähtsam kui põhimõttekindlus. Kuid ilma temata pole 
võimalik kõnelda laiast koalitsioonist, ilma viimaseta poleks 
Eesti Komitee praegu täidesaatva võimu juurde jõudnud. _

Laia koalitsiooni kokkukutsumine pakutud aluseU.on õigu
poolest veel üks šokk. Eelmisest sokist, Eestile oma Watef-gale i 
nuputamisest, pole inimesed veel toihunudki. On, nagu suhet- 
dakski rahvaga šokkide vahendusel.

Tähendab, meid käsitatakse hullumeelsetena.

7. XI 90 ülikoolis

— Kas lähemal ajal korraldatakse TÜ nõukogu ja TÜ valitsuse 
JAAK JAAKU foto (ümber) ühiselamuvalve? liige
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Kul sa tahad, et elu 
oleks meeldiv sürpriis, 

otsejoones sügis
päevadele sammud sea

ESMASPÄEV, 12. NOVEMBER

k). U  tudengilaat Tartu keskturul

kl. 19 «Tudengisügis ’90» avamine 
EPA ühiselamute juures

kl. 19.30 happening Kassitoome 
orus

kl. 21 rockn'roUi õhtu EPA klubis
#

TEISIPÄEV, IS. NOVEfABER

kl. 14 näituse «Huvitavaid leide 
ühiselamutest» avamine Betionis 
{Tuglase 7)

ki. 19 kontsert «Ohtu rooside ja 
veiniga» esinevad R. Kromel
S. Kullerkupp. EPA klubis.

kl. 21 metsakarncval metsamajau 
dusteaduskonna õppehoones
(Kreutzwaldi 5)

KOLMAPÄEV, 14. NOVEMBER

kl. 17 spordi-s/юш «ЕРА contru 
TÜ» EPA spordihoones

kk 21 stiiliõhtu «NEP» EPA klubis

kl. 21 tudengibändide õhtu TÜ klu
bis.

NELJAPÄEV, 15. NOVEMBER

kl. 16 Bettoni õllejooks (Tuglase 7)

kl. 17 torni irepijooks (Tuglase 7)

kl. 19 ««TURISTI» SIMMAN» 
Hardi Volmer ja ansambel «TU
RIST» TÜ spordihallis (Ujula 4)

Mv 20 õhtu biitlite muusikaga «AU 
vou need is love» ülikooli vanas 
kohvikus (Ülikooli 20)

kl. 21 kantripidu «Justamendiga» 
TÜ klubis

REEDE, 16. NOVEMBER

kl. 20 Õhtu huumori ja lauluga üli
kooli vanas kohvikus (Ülikooli 
20)

kl. 21 pidulik sügisõhtu EPA pea
hoones

kl. 2i ülefnajadisko TÜ klubis

LAUPÄEV, 17. NOVEMBER

ki. 21 stiiliõhtu «Sanatoorium» TÜ 
. klubis.

PÜHAPÄEV, 18. NOVEMBER

kl 14 pere pärastlõuna ülikooli va
nas kohvikus (ülikooli 20) 

kl. 20 rahvalaule ja pillilugusid 
grupilt «UH» ülikooli vanas koh
vikus (ülikooli 20 ) 

kl. 21 «Tudengisügis ’90» lõpupidu 
A. Raidmetsa orkestriga TÜ kiu 
bis

See on mu isiklik seisukoht, sest 
masendavalt vara läheb pimedakä 
ja õhtud on niiii pikad, sest resto
ran on peadpööritavalt kallis, sest 
iihikaseltskond on parajalt üle visa
nud ja ülikool ka, sest...

TÜ ja EPA ettevõtlikud noored 
teadsid, et kõik nii läheb. Seepä
rast kutsuvadki nad kõiki järgm i
sel nädalal sügisrnelanhooliat maha 
raputama. Neist võimalusist nüüd 
pisut lähemalt.

* # *

ф  Tudengilaat keskturul saab es
maspäeval teoks ükskõik mis ilma
ga. Laat on nagu laat ikka: osta, 
müüa ja vahetada kõlbab kõik, ka 
see, mis haiseb või karjub. Müüa 
on seda, mida ise parajasti müü
giks tood. Oma kaubale saad teha 
ületurureklaami (kohal on licli- 
buss). Taustaks mängib tümps. 
Korraldavad epakad.

Щ. 'ftidengipäevade õige afgu.s et? 
esmaspäeval kl, !9. Siis süüdatakse 
EPA ühikate katustel tuled, millest 
hetk hiljem sünnivad sajad tõrvi
kud tudengite kätes ning ühise 
väena sammutakse Kassitoome or
gu. Ülikooli rahval on soovitav 
ühikaid mitte maha põletada, vaid 
tulla otsejoones oma tulekoonlaga 
Toomeorgu. Seal tuleb suur häppc 
ning. Et see Õnnestuks, võtab iga 
tudeng kaasa midagi sellist, millest 
ta tahab lahti saada (see võib olla 
mõni halb omadus, asi, esc, olend 
vmt.) Halvad asjad põletatakse ära.

ф  Samal õhtul saab EPA klubis 
«Pixie Handi» järgi fo<;k’n-rqlli vih- 
tuda. Kuidas õigesti tantsida, näi
tavad Tartu roktklubi госк'п rolli- 
faä.

ф  Teisipäeval võetakse Bettoni 
ühikas kella kümnest kaheni vastu 
huvitavaid leide ühikatest. Ilusa il
maga on näitus väljas, vihma kor
ral Bettoni ühiselamus. Pärast 
müüakse kõik oksjonil maha. Su! 
on harukordne võimalus saada kat
kise kempsirprilMaua, ukselingi või 
valvuritädi omanikyks! Tule ise ja 
võta oma leid ka kaasa!

Ф  Ohtul esinevad EPA klubis 
Reet Kromel ja Sven kullerkupp 
kavaga «Päev rooside ja veiniga».

О  Metsameeste metsamajja met- 
sakarnevalile mindagu maskides! 
Mingitud mimmud mestis metsa
kollidest meestega mõõdukalt maru
lises metsastiiüs mõjub maksi
maalselt!

Ф  Kolmapäeval on EPA spordi
hoones korvpall ja sops, sangpomm 
ja vibu, kõis ja teade jne. Esinevad 
«Kirke» ja «Murloo», esimesed tant
sivad, teised laulavad. Igaüks saab 
igal alal kaasa võistelda!

Ф  Kolmapäeva õhtul koguneb 
EPA klubisse väga iselaadne selts
kond -- kõik helgesse tulevikku 
pürgijad. Stiiliõhtule «NEP» on lu
banud tulla Ostap Bender, Peeter 
Volkonski jpt. Riietuda tuleb vas
tavalt ajastule.

О  Samal aja! kui EPA klubis 
peetakse kinni 20-ndate aastate stii
list, võib TÜ klubis kuulata tuden- 
gibände. Iseenesest mõistetavalt ka 
tantsitakse. Esinevad «Jaskar», 
«Killep», «Läti Henrlk», «Insecta 
СС», «N. ERKKI, PÄRNAC JMS», 
«Murloo» jt.

* * *

%  Neljapäeval on üksteise otsa 
kaks jooksu. Mõlema eesivedajaiks 
tpakad. Bettoni õllejooks kujutab 
endast võistkonniti kulgemist üm 
ber Bettoni, kiiremaile auhinnaks 
kast õlut. Torni trepljooks on indi
viduaalne. Tornil on 16 korrust. 
Eesmärk on jõuda tippu. NB! Olle- 
jooksu võitjail ei maksa pärast õlle 
manustamist osa võtta. Lõpetate 
Raadil.

ф  Sama päeva õhtul ilmestavad 
Kunstnike Kõrtsi nimega «Kabaree» 
mitmed tuntud isikud kunstiring- 
kondadesl (nende hulgas Matti Mi- 
lius). On võimalus ise joonistada 
ja joonistada lastyemiast.' Et kõrt
si kõik ei mahu, soovitab TÜ klubi 
iulla pigem nende majja kantri- 
peole, kus tähistatakse «Justamen- 
di» kümnendat lauluaastat. Alumi
ses saalis on avatud saloon koos 
õlle ja girlide ning muusikaga. 
Hobune jäta kuju.

Viieaastase vaheaja järel on kok
ku tulnud Hardi Volmer, Veljo Vin- 
gissaar, Avo Ulvik, Erik Olte, And
rus Kerstenbeck ja Roald Jürlau, 
see on omal ajal keelatud menu- 
ansambel «TURIST», et maha pi
dada tudengkonnale erakorraline 
«Turisti simman» neljapäeval, 15. 
novembril kl. 19 TÜ spordihallis

*  ih *

Selle sügise kavas on ka õhtud 
ülikooli vanas kohvikus. Neid võib 
lühidalt iseloomustada sõnadega 
«sügismeeleolud & rahulik selts
kond». Programmiga õhtud on seni 
vanast kohvikust puudunud. Nii 
kannab neljapäevaõhtune kava ni
me «All you need is love» ehk õhtu 
biitlite muusikaga. Kava korraldati

«гEstonian Beatles Fan Club», Ree
deks on plaanitud õdus õhtupoolik 
huumori ja lauluga. Pere pärast
lõunale oodatakse tudengiemmesid 
ja -issisid koos võsukestega. Laul
dakse, mängitakse ja vaadatakse 
multikaid. Samal õhtul esineb grupp 
«ÜLL» rahvalaulude ja pillilugude
ga mitmelt poolt. Ansamblisse kuu
luvad Ants Johanson. Jaak Tuksam 
ja Jaan Sööt.

Ja lõpetuseks selle sügise stiili- 
kast ülikooli klubis. Teid kutsutakse 
end ravima sanatooriumi «Vastu
pidi», kus mehed on naised ja nai
sed on mehed. Tänapäeva närviline 
elurütm sunnib meid vahetevahel 
ümber kehastuma vastassugupoo
leks — ikka sooviga, et me teine
teist paremini mõistaksime. Kuidas 
käituksid, kui oled mees(najne) -~ 
see ei olegi nii lihtne! Sanatooriu
mi personal usub, et ümberkehastu
mine muudab ravi tõhusamaks ja] 
lõbusamaks. Samuti loodavad nad, 
et sellest õhtust oleks igaühel suht
lemises vastassooga midagi väga 
olulist kõrva taha panna.

Sanatoorium tegeleb põhiliselt 
närvi- ja südamehädadega, tagasi 
ei lükata aga ka teiste kaebustega 
tulijaid. Režiimi rikkumisteks loe
takse sanatooriumi ruumes suitse
tamist ja joomist, samuti on keela
tud raviasutusest omavoliliselt lah
kuda. On vesi- ja mudaravi, ravi
võimlemine, muusika- ja šokiteraa- 
pia, vastu võiab psühholoog. Tuu
siku sees on, õhtusöök. Sanatooriu
mi puhkeõhtul mängib tantsuks an
sambel «Malibu»,.. Valitakse.. sana
tooriumi miss jne.

Nüüd ravivajajaile kaks soovi- 
tust-hoiatust:

a) ilma vastassugupoole tunnus
teta sa sisse ei pääse,

b) osta tuusik ära piletilaadalt, 
sest üksikud tuusikud lastakse sa 
nalooriumi uksel müüki ilma ame 
tiühingu kompensatsioonita, s. t. 
kommertshinnaga.

Tudengipäevadele pakub soliidset 
lõpetust ansambel «The Moon Prin
cipal Orchestra» Artur Raidmetsa 
juhtimisel. Ohtu on tavalisest väl
japeetum. Kes kevadel käis, see 
teab.

EPA ürituste kohta saad põhja
likuma ülevaate eilsest EPA lehest. 
Kõige parem on aga ise kohale tul
la. Pileteid kõikidele tasulistele üri
tustele müüakse TÜ füüsikahoones 
(Tähe tn. 4) esmaspäeval kl. 16— 
19.

INGRID VFIDENBERG

info
t e a d u s r a a m a t u k o g u

annab teada, et 15. novembrist I'1* 

katakse võtma viivist 10 kopik* 

päevas iga õigel ajal tagasi i00' 

mata trükise eest. Seega paluta^ 

raamatud õigel ajal tagasi tuua VÖ1 

pikendada.

KORP! FRATERNITAS 

LIV IENSIS

annab teada, et järjekordne kii '̂ 

lisõlitu toimub kolmapäeval, 14. ^  

vembril kl. 19 konvendi kortel 
Jaama t. 159a--8.

Oodatud on esmakursuslased J' 
ka kõik teised. Selleks palume 
nevalt telefonil endast teada 
36 657 ksv! Jaak Koppel; reeoc 
17— 19, laupäeval I I --14, estn^5. 
päeval 16— 19, teisipäeval 15—^

PALUN INGLISE KEE1>£
OHKUT!

Tanulik keeleoppija ostab 
laenab jõuludeni ühe inglise 
õpiku algajaile (autor on Kfi^ 
Mits). luua  UT toimetusse või >11 

listada tel. 3 5180.

SOOME KEELE 
HUVILISED!

Ülikooli ajalehe toimetusel 'j1' 
soome keele huvilistele pakktW 
Soonio kõrgkoolid*1 ajalehti ja :,r  
kirju.

Г Ч

M ELU S LOKI loto

Pühapäeval, I I .  novembril kl- ^ 

DISKOÖHTÜ

RADIO LUXEMBOURG! s õp ra ^  

Diskor Sven Muttik 

MB! Üliõpilaspilet kaasa!

Teisipäeval, 13. novembril kl. ^

VIDEOSALONG
JÄLGIGE REKLAAMI!

Teisipäeval 20. novembril kl.
USA rockansambli <1
«Perry & The Poor Boys» konts1’

Pääsmed müügil «Tudengisi^‘. 
’90* piletiiaadal fiiüsikaliou1 

12. novembril kl. 16— 19.

Uusi trükiseid
Matemaatika teoreetilisi ja ftSi 

kenduslikke küsimusi. Konver^*1^ 
teesid. Tartu 1990, 295 eks., л 
lk., rbl. 5.

A. Lepp, E. Kogerman-Lepp. ^  
uiaalnärvjd. Teine trükk. ' yr 
1990, 1000 oks., 52 lk., rbl. b

Внешняя торговля: креднто«*^ 
н расчеты. Учебно-методнчсс*^, 
материал для уудентов эко«в%  
ческого факультета. Состав»*^ 
Л. Шорнкона. Тарту 1990, ^ 
экз., 88 с., I руб*

Toimetaja VARJE SOOTA*

9CJ Ü LI  K O O L I  A J A L E H T
Lehe talituse aadress 202400 Tartu, Ülikooli t. IH. TÜ, ruumid 240, 211. tel. 3 51 80, Larin trükikoja Irukk. Tariti, Ülikooli 17/19. III. «UI »  ilmub re*4
Tel Hm. nr. 3557. Tiraaž 3000

«Universititsi Turtuensis» Шетй fajrtyckirö Vmmc-pctiteta, 202400 Эстонская Республика. Тарту, ТУ. Юлпкооли 18—211. I ел. 3 5180,

И'
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Kuidas valitakse
Edustus!

ULtõfSlAft 
KOMNR ;

epvõtovf
1 ü ■ „isa*#

Ш
* _ toimuvad 4., 5. ja 6. 
l̂iärÜi (teisipäev, kolmapäev, 

- Me" v kell 10—20 ülikooli raa-
Kâ 8 u fuajees.

Ць atide nimekirjade_ blan- 
Wnitsaab üliõpilaste ametiühingu- 

 ̂ (endise Üliõpilasmaja, 
.Use vana kohviku maja III 
|̂el) alates 12. novembrist kell

V 3 , .

i^^kirjade esitamise, ajad sa-
iî  ^üliõpilaste ametiühingukomiv

, »  23. novembril kl. 10— 16,
Il Päeval, 24. novembril kl. 10—

pQhapäeval, 25. novembril kl. 
12-14 ja

esmaspäeval, 26. novembril kl. 8- 10,
Kandidaatide nimekirjas peab 

olema märgitud kandidaadi nimi ja 
nõusolek kandideerimiseks ning li
satud aadress ja õpinguraamatu 
number. Nimekirjade esitajaid peab 
olema vähemalt 15, märkida ka 
koigi õpinguraamatu number ning 
nimekirja esitaja kontakttelefon 

vms.
«с * *

Kolmel nimetatud valimiste päe
val on ülikooli teadusraamatukogu 
fuajees (trepi taga, kus kevaditi- 
sügiseti õppekirjanduse lett) sisse 
seatud valimisruum. Valimistoim- 
kond ол ette valmistanud valijate 
nimekirja, kus on kirjas kõigi Tar
tu Ülikooli Üliõpilaskonna liikmete 
nimed ja tähtsamad andmed. (Üli
õpilaskonda kuuluvad mäletatavas
ti vastavalt ülikooli nõukogu otsu
sele kõik päevase osakonna üliõpi
lased ja päevase osakonna aspiran
did.) Iga valima tulnu saab vali- 
mistoimkonna töötajalt isikut tõen
dava dokumendi esitamisel allkirja 
vastu valimissedeli, millele tuleb 
märkida selle nimekirja number, 
mille poolt soovib valija oma hääle 
anda. 25 edustuse kohta jagatakse 
nimekirjade vahel proportsionaal
selt saadud häälte arvule!

TTö-s käärib tõsiselt
■J üliõpilasorganisatsioonide Kõrgkoolide Liidu esimehe härra 
ln° koordineeriv kogu on jõud- Toivo Roosimaaga on peetud läbi-

Л з  
щ
1||ы _________ 0 _

vaslu võtta edustuse vallmis- rääkimisi, et säilitada kogu Eesti
L ',rja. 5. novembril läbis esimese üliõpilastele need soodustused, mis

kä TTÜ üliõpilaskonna põ- on praegu veel üliõpilaste ameti-
eelnõu, mis valmistatakse ühingul. Läbirääkimised kulgevad

>  «diistuses vastuvõtmiseks, et edukalt.
jki kond kui juriidiline isik Viimaseid kuid eksisteeriv Üliõpi-
lti5, aastast saaks kohe tegutse- lasliit hoolitse!) t-c-lle eest, et Üli-
t llakata. / õpilasliidule ja ametiühingule TTÜ

fdu^üti valmistatakse ette ka eelarvest eraldatud rahad oleksid
lä|,l Use kodukorra eelnõu. Teiste järgmise aasta eelarves juba koos
arukate probleemide hulgas on üliõpilaskonnale. Tuleb ju kindlus-
ifs, atUd üliõpilaskonna maksu kell- tada edustuse töövõime pärast va-
iUjsdrTiiso ja realiseerimise korda, lirnisi.
Kas ^  tekitanud palju arvamusi.
Ц sokiteraapia meetodil jõuga Tartlastele jõudu soovides 

koimlt või mingil liberaal
i l  teel? SULEV ALAJÕE

ÜLIKOOLI TULEVIK ® ÜLIKOOLI TULEVIK ©

, tu©©¥ teaduskond
li v!.U|ikooli tuleviku» peakoniisjo- leb aga ka nõustuda hr. Arno Susi
% "^ase koosoleku käsitlusaineks, arvamusega, et me ei tohiks jätta
W! juhatas Peeter Olesk. Seni on küsimusi tükiks ajaks ripakile
J C N  rohkem ülikooli m ajanda- (konverents ju  ei peagi punkti pa-

s.t. kuidas majandada, nema, vaid oleks edasisele tööle.
V  on jäänud aga söe, mida stardipauguks).
4h,1(̂ ada. Nii koonduski tahele-
\ sellelc. mis on teaduskond ja Kui enne tuleva nädala koosole-
k !ln tugev teaduskond ja kuidas kut leiavad peakomisjoni eestveda-
^ipks tugev teaduskond. Pike- jad, et konverents võiks siiski det-
%  J)raegu ei refereerikski, sest sembris toimuda, siis kavandatakse

lehes on oodata selle- järgmisel kolmapäeval konverentsi>imapae 
üütakse

Rektorilt loodetakse saada ka in
formatsiooni teisipäeval toimunud 
Teadusfondi juhatuse koosolekust. 

aef>a tagasi oli paika Teaduskonna teema jätkub teadus-

^ ^ is t  pikemat artiklit. Mõtteva- teemad ja püütakse leida esinejad, 
kujutles igatahes päris huvi

S a

HARGLA KIRtK VALGA— VORU MAANTEE ÄARES. Loe ». lk.

EESTI ARSTITEADU SÜ LIÖPI LASTE LIIDUS

Tants plaani 
ümber

(Vt. ka eelmine UT)

I osa. ÜHEL MEELEL
12. novembri õhtul kogunes üli

kooli vana kohviku saali kenake 
hulk arstitudengeid. Lauad lükati 
kokku ning algas dots. Hansoni 
juhitud, õppetöö metoodika komis
joni poolt välja töötatud arstitea
duskonna uue õppeplaani projekti 
arutelu (idee tuli EAÜL eestseisu
selt).

Kuna eelnevalt oli kodus vasta
vaid materjale uurides tehtud kor
ralik eeltöö, asuti kohe plaani läbi
vaatusele kursuste ja semestrite 
kaupa. Avastati mitmeid küsitavu
si, millest olulisimana võiks maini
da näiteks 4. kursuse kevadsemest
ri venimist 25 õppenädalale (s.o. 
ca 20. veebr.— 10. august). Tuden
gid jäävad suvisest vaimse ning 
füüsilise enesetaaslamise võimalu
sest lihtsalt ilma . . .  Kannatab ter
vis.

Kogunenud problcemidepaketiga 
(ligi 30 nimetust) mindi järgmisel 
õhtupoolikul kohtumisele dekaani 
ja prodekaanidega.

II osa. ÜHEL KEELEL
Pärast dekaan prof. Lembit Al- 

likmetsa sissejuhatavat sõnavõttu 
algas üliõpilaste tõstatatud küsi

mustele vastamine, miile juures 
ülalnimetet põhisõhavõtjale sekun
deerisid AT prodekaanid prof. Raul 
Talvik, dots. Helgi Silm jt. Kohal 
viibis ning kommentaaridega esi
nes ka plaanikoostajate (komisjoni) 
koordinaator dots. llanson.

Paljud üleskerkinud küsimused 
said ammendava vastuse, kusjuures 
nii mõnelgi puhul torkas silma tu
dengitest küsijate ebakompetentse 
käsitletavas ainevallas. Samas esi
nes üsna mitu probleemi, millest 
vastuseid andev osapool püüdis 
kahku üle libiseda, jättes üliõpilas
te terased arupärimised hüüdjaks 
hääleks kõrbes. Vaated ei langenud 
kokku . . .

Kui üritada välja tuua tähtsama
na tunduvaid kilde, siis jäi kõlama 
prof. Allikmetsa veendumus, et õp
petöö parema kvaliteedi tagami
seks tuleb Tartu kliinikud tuua üli
kooli alluvusse, s. t. taasluua TÜ 
Kliinikute Valitsus. Kuivõrd vasta
vad kliinikud on arstiteaduskonna 
õppebaasiks, peavad seal töötavad 
arstid olema pidevalt valmis tu
dengeid õpetama-liarima, praegu 
aga valitseb selles suhtes paljustd 
к aega löömise meeleolu.

(Järg 4. lk.)

500 dollarit 
Välis-Eesti 
kirjanduse 
uurimiseks

Tiit Patu pälvis Eesti Üliõpilaste 
Seltsi cVeljesto» poolt väljaantava 
Anton Suurkase abiraha. 500-dolla- 
rine stipendium toetab noort kir 
jandusteadlast pagulaskirjaniku elu 
üürimisel.

Välis-Eesti kirjanik Anton Suur
kask suri 1976. aastal Tšiilis. Suur
kase loomingu hulka kuulub üks
teist romaani ja kuusteist luule
kogu. Et autor andis need välja 
oma kulu ja kirjadega, jäi ta vähe- 
tuntuks ka pagulaseestlaste hulgas.

Esimene Suurkase stipendiaat 
õpib Tartu Ülikoolis III kursusel 
eesti kirjandust. Stipendium anti 
T. Palule kätte 10. novembril. Ta 
ütles, et tahab kirjutada Suurkase 
monograafia ning välja anda kir
janiku kommenteeritud kirjavahe
tuse.

INDREK PEEP

ISO aastat 
N. Pirogovi 
sünnist

21 . novembril möödub 180 aastat 
kuulsa vene kirurgi, anatoomi ja 
patoloogi N. Pirogovi (1810— 1881) 
sünnist. Aastail 1828— 1832 õppis 
ta Tartu Ülikooli Professorite Ins
tituudis. Samas oli ta aastail 
1836— 1841 kirurgiaprofessor, kus 
pani aluse eksperimentaalkirurgiale 
ja topograafilisele anatoomiale. H il
jem Peterburis töötades asutas 
N. Pirogov maailma esimese hos
pitaalkirurgia kliiniku, rajas väli
kirurgia, juurutas praktikasse nar
koosi, võttis kasutusele jäiga kips- 
mähise.

Kuulsa teadusmehe elust ja tege
vusest kõnelevad arstiteaduskonna 
õppejõud TÜ ajaloo muuseumi kor
raldataval teadusajaloo päeval 
21. novembril kl. 15 Toomel muu
seumi konverentsisaalis. Prof. E. Se
pa ettekamle käsitleb N. Pirogovi 
tegevust kirurgina, tema anatoomia- 

alasttsl uuringutest kõneleb IL lo- 
musk. N. Pirogovi kohta käivatest 
seni avaldamata andmetest räägib 
dots. V. Kalnin.

Ootame kõiki huvilisi ja looda
me rohket osavõttu.

MARE VIIRALT

Žurnalistika-
kateedril
on koostöösidemed ka Helsinki Ü li
kooli rootsikeelse ajakirjanduskoo- 
liga (Svenska Social- oeh Kommu- 
nalhögskolan).

Oktoobris viibisid Tartus kaks 
nädalat selle kooli kaks üliõpilast 
ja õppejõud, kes uurisid Eesti kesk
konnaprobleeme Lahemaal ja Kirde- 

Eestis.

Sel nädalal olid külas taas kaks 
üliõpilast, kes huvitusid Eesti sot
siaalpoliitikast. Järgmisel nadalal 
saabub veel kaks tudengit, keda 
huvitavad samasugused problee

mid.

Meie žurnalistikatudengid l ä h 
vad Soomemaale kevadel.

Sel nädalal külastas žurnalistika- 
kateedrit ka «Aamulehti* peatoime
taja Raimo Seppälä, kes 011 heate
gevalt huvitatud meie tudengite pa
remast koolitamisest.
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Tartu tudeng Euroopat ühendamas
reporting ☆

19. ja 20. oktoobril korral

das Suurbritannia Walesi 

Ülikooli ajakirjanduskeskus 

rahvusvahelise konverentsi 

«Reporting Europe: 1992 and 

Beyond». Arutati küsimusi, 

mis seotud ajakirjanike te

gevusega Euroopa «ühisko

dus». Koos oli ligi sada 

Euroopa suuremate ajakir

jandusväljaannete toimeta
jat.

tegelaste ja väljaannete koordinaü- aga ise kohale ei tulnud ja et po
did. Ja iseenesest oli üsna huvitav litsei pidi nagunii Cardiffi tagasi Siin on õiged iihent
vestelda Euroopa ajakirjanduskoo- minema, turvasid kaks relvastatud (head vee-, auto-, õhu- ja
Iide professoritega ning «The politseinikku Londonist Cardiffi side jne.) ja õiged iniim
Guardiani» või «The Financial hoopis mind.
Times i» aseioimelajatega.

Paar päeva enne konverentsi al
gust tundus aga kogu värk seda
moodi olevat, et sõit jääb sõitma
ta. Konverentsi külaliste kohale
sõit и korraldanud reisifirma andis 
olustikku tundmata faxiga Mosk

Esitnese mulje jättis vasak
poolne liiklus.' Teada värk

Isegi tänavail on nn. aususe kaup
lused: riiulid, kust võib võita soo
vitud raamatu, kui münt on kas
sasse lastud.*

Mulle anti kaasu üks rekiaam- 
raamatuke, mille pealkiri on 
■••Wales -  The R i g h i  

Choice» (* Wales on õ i g e  va
lik»). Selle peatükkide pealkirjade 
järgi võiks Walesi iseloomustami
seks kokku säilida umbes niisugu
se jutukese.

On õige aeg (Euroopa ühenduse 
künnisel) võtta ühendust ja teha 
koostööd riigiga, inillel on selleks 
õiged eeldused ning mis asub õiges 
kohas. (Wales ci pea tõestama oma 
tööstuse jaoks head asukohta: siin 
on juba 250 mere tagant pärit asu
tust. Sellegipoolest on siin küllalt 
ruumi, enam kui mujal Suurbritan
nias. mistahes hoonete rajamiseks). 
Siin on õiged ühenduskanalid 

raudteed. 
inimesed (kõr

gelt kvalifitseeritud, samas arene
nud riikide seas üks odavam töö
jõud) Walesi Ülikool ja kolledžid 
annavad sellele õiget toetust. Eri li 
madal maksumäär loob Walesile 
õige finantspaketi (financial

Rahva
usund ia 
kaasaeg

9. novembril saanuks 90-aast<|; 
seks Kesti folkloristika suurn^*11 

Oskar Loorjls. Kaitsnud 1926. aas-. . võtsin L-ourus. ivaitsnud 19Л). aa-
° ‘Se tinantspaketi ta| doktoriväitekirja, oli ta 1927-

ум /а lennukiaknast ka ule package). Lisaks on Wales oige ü lik o o lis  rahvaluul1'
nähtud; kui aga Heaihrow' lennu- elukoht. (Maalt linna ja vastupidi . . q38 ' last safli*
väljal buss ette tuli, ei saanud ma p0ie kauge maa, siin on hea tee- ......
ikkaei aru. miks tuhlab**** с/ссд • •va-Londoni lennukipileti olemas- ik&gi T rl, РЫ° kau*e '" “V T  ™ / f

olust teada poolteist päeva enne peab minema nindus \a arstiabi, head koolid }a
mugavad elamud.) Seega on Wales 
õige partner ehk paarimees (Eesti
le!).

Ettekannete toitu kaldus jutt pai
guti isegi liiga ühinemise poliiti
listesse ja majanduslikesse üksik
asjadesse, jättes šeega vähem ruu
mi žucnaüstikaalasele keskustelule. 1 
Siiski räägiti ka neil teemadel. Mõ
ned kuuldud mõtted. — -

Ф  Ajakirjandus urbaniseerub On 
vaja rohkeni ajakirjanikke 
kohtadesse.

maa-

#  On vaja saata rohkem korres- 
pondente Ida- ja Vahe-Euroopa 

maadesse, sh. N. Liidu eri osadesse. 
Moskva korrespondendist jääb tih
tilugu väheks.

#  Ajakirjanik peab edastama in
fot, mitte suhtumisi ja arvamusi. 
(Üllatav, et ka Lääne ajakirjanikel 
sellega probleeme on, mis siis veel 
meist rääkida.)

#  Euroopa poliitilised juhid näe
vad hea meelega, et N. Liit ei la
guneks. Samas ulid N. Liidu esin
dajad väga avameelsed ja ideoloo
giliste kompleksideta, põhjustades 
Lääne kolleegidele meeldiva ülla
tuse. N. Liidu eksperdid siiski ar
vasid, et Liit laguneb.

#  Konverentsil sai selgeks, et 
Euroopa all ei mõista ajakirjanikud 
mitte üksnes 12 ühenduse riiki, 
vaid kõiki Euroopa maailmajaos 
paiknevaid riike.

#  Lääne ajakirjanikud peavad 
oma kohuseks abistada Ida kollee
ge: ( 1) neid koolitades, (2) teh
niliselt varustades ja, mis olulisim, 
(3) kaitstes nende sõnavabadust, 
mis alles tekkinud.

К
ui poliitiliste organisatsioo
nide juhid näevad hea mee
lega, et N. Liit ei lagune, 

siis konverentsile kokku tulnud aja
kirjanikud olid Baltimaade iseseis- 
vuspürgimuste suhtes väga hea
tahtlikud. Texase Baylori Olikooli 
professor Loyal Gould küsis lausa ̂ 
nii: «Kas te ükskord kavatsete va
baks ka saada või?» (Kui see vaid J 
meist sõltuks!) Ja Walesis ei tul
nud mul mitte kellelegi seletada, 
kus Eesti asub.

eriala dotsent. Ta juhatas Eest1 
Rahvaluule Arhiivi (ERA) alatc* 
selle asutamisest (1927) ja kuulu-4 

Eesti Teaduste Akadeemiasse (193#)- 
Tea>. lasena suutis ta anda hinna
tava panuse eesti ja h õ im u ra h v a s t  

rahvausundi uurimisse. Kõige 
ge lähedasem oli talle nüüdseks 

praktiliselt hääbunud liivi rahvil 
usund, millest kirjutatud uurim115 

jõudis publitseeritult ka lu g e ja la u a' 

le («Liivi rahva usund», 1926' 
192b). Selle esimene osa oli ühtla
si O. Looritsa doktoriväitekirjal*5 

1944. aasta] oli ta sunnitud einig' 
reerima Rootsi, kus jä tk a s  teadus

tööd.
Kuigi tõsiteadlasele on nii Ш0' 

nedki О.- Looritsa rahvausundial3' 
sed otsustused ennatliku või sub
jektiivse loomuga, on tema t°°

ummaline. aga mu reisi kõi- ~?r,ras^ m'seH | ^
ge naljakamad seigad on pus.vaartuseks kaasa)-"

ikka Venemaaga seotud. Et Nimt-ki, usundiuurija Juubeli*
louda Oigeks a ja b  Tartusse kohtu- plllKndatud j raJhvJ vahelli«
protsessile, oim sunnitud «ВЫ,sh ^ahvausundlil(ane ko,lvcrenls lTra-
A,rwa,,s,,  lennu eAerofloti» oma du|olw| (<||k ^  ^ « .  Tar.

vastu vahetama. II.-86 ol, bandes- ( (cuks 29.-31. oktAobril Koli"1' 
ti suur ,a kand,Ime (seestpoolt) päeva juoksu| kuu|ali u ^  70 cl-

M,s aga kummal,sm, st,mrdess,d d t, n(|' l mitmesugustest rabvl.s-
raukisid minuga mUleg,parast vmd■ ( , teadlastel| _. “ürlastrlt. soon'-
vene keel (hindudega aga mglise , |( ungariaste„  N|
keelt). El ma end venelase nagu u„ ri!aslt|, f  Rksoi , msira 0„ elik
e, arva oleval, hakkas „undvaeva- ]а“арап|а5(. JTasukl, Kikuga»» käsil-
ma. kuulas mu pass, kaante varv » väKt|a5muisten3 ik- kang*';
nr/i n r r m h  \1/)f 1/>ап i/r m n ti/ ic in  . . . b r, . . . , _

lastest — Kalevipojast, Suures» 
Tõllust ja Vanapaganast. Töö ka*s 
kahes sektsioonis, sai jälgida etn°' 
graafilisi ja usundilisi (rah va  ars-

Itid, samaanid) videofilme. Nt'cP 
olid meeldivaks jätkuks Pärnu vl‘ 
suaalse antropoloogia festivalil?* 
mille kahel lõpupäeval konverents i'

К

ura arvati. Mõtlesin ja mõtlesin 
ja välja mõtlesin. Olin erineval
päris-välismaalastest 
eine ära söönud

*Aerofloti»

%  Walesi Ülikooli Cardiffi Kolledž.

letajem Rižki zaliv». Vajutasin 

nupule «võzov». et teatada: «Mu! 

on kohvris pomm, palun maandu

da Tallinna lennuvälja!.» Stjuar

dess tuli ja kustutas minult sõna

gi küsimata lambi ära . . .

külalised samuti viibisid.
Tartu Ülikooli Teadusraamatuko

gus avati konverentsi raames na|' 
tus Oskar Looritsa elust ja löödest. 
mis on huvilistele hetkelgi avatud' 
Samuti sai tutvuda raamatunäiti*' 

. . .  и sega, mille eksponaadid pärinesid 
Moskva. Kell 2.25 (ma ei mäle- j osavõtjatelt ja käsitlesid eri rahva^' 

osnvasse Wales ise ei üllatanud millegagi, ta, kas Greenwichi, Eesti või Mosk- G te ralnausundialaseid probleeme.

n n it  "nr, t1^no°!iS ÕpiiUr  PtdaS va aeS)- Erataksojuht on nõus I Rahvameditsiinihuvilistele pakkj* 
paika. On mägesid ta oahu lam- I ^  t>ri 1 ist huvi kohtumised Vigal'

Sassi ning Gunnar Aarmaga. 
Konverentsi meelelahutuslikku os;1 

isustada Tartu L aste tea ter

Küllap oli konverentsi esindus
likkuse huvides vaja kutsuda keda
gi ka Balti riikidest ning minu 
aadress oli suvel ilmunud tudengi- 
ajakirjas <Eurore porter» olemas.

vä l j и lend u. Tull innast

Kui Seremetjevo lennuväljal tun- paika. On “mägesid*ja^pafju Plam- va. ^ataksojuht
duski, et asi hakkab laabuma, siis baid, kelle seljale maalitud punu- mind 50 rul)la eest 7 km solllula' 
mbüs piirivalvuri valvas silm ära sed või sinised plätid. Maanteed то. ja ei saa sugugi aru, et ma

nnltnul П--П iV** f̂f}r lSŜSr a\ raalid) pole eriti laiad üldse sõita ei taha, sest mul oleks I aiias sisustada Tartu Lastetoata 
м л / . ч - с , la olse tee ääres kasvab hekk. Pi- ue„a isegi <ieremetieuo4t I udmurdi muinasjuttudega, teisipac'
Z t  u n u f  * osakond °U “Fa l“s linnades on tänavad nii “e8“ ,See‘ ^m c t ,e v °s t  | r>i,tul kuulati elaval rahvainuu'
seletanud, et enam sellist formant. ^  к..—- - .....- • " " "  1 sikat külaliste esituses meie «Helle

ruga» kahasse.
Erialased kontaktid, neljasilwa- 

ja ümarlauavestlused usundi teema
del kuulusid loomulikult asja jui)f' 
de.

Konverentsi ettevalmistustöö r  
läbiviimisraskused lasusid KKI J? 
kirjandusmuuseumi fo lk loristide l’ 

kes kõigiti väärivad tehtu eest tu°' 
ilustust. Kui millegi kallal norid3* 

siis ehk programmi ülitiheduse öl^j 
mis ei lubanud kõiki ettekandel 

(korraga) jälgida.
Ilmusid konverentsi teesid, iine' 

mas on samuti ettekannete kog11' 
mik. :■

Siinkohal ühineksin Robin 
üwyndafi (Welsh Folk Museun^ 
Cardiff) sõnadega soovist Tart^  
taas kohtuda — kui mitte varcti1' 
siis kolme aasta pärast.

MARJU KÕIVUPUU

uc^ u t ju lii MTltfiil £y&r&rfl(5tJtfUOSEt välismaale minemine meie иаикшш oti aga jusr st kest es linnades on tänavail nii innuka viib йкч riiai
iseseisva vabariigi nõuko- seletanud, et enam sellist formaal- kiisad, et kaks bussi kõrvuti ei ma- , , r. ..
giide olustikus ikka veel sust vaja ei ole. Oli küll. (Nüüd- hu. Aga bussijuhid on üsna osa- takso mu 5 rubla eest Seremetievo-

naljakas on, vahendan heale luge- seks on ka Tartus teada, el see vad kitsastes oludes manööverda- ühte. et saaksin lennata koju.
jale mõningaid seiku, mis õnneks kehtib vaid sinise ja rohelise passi ma: kasvõi paar-kolmsada meetrit
Euroopa ühendamist ei tohiks se- kohta.) tagurpidi. URMAS I.OITgatla. ,

Piirivalvur viis mu lennujaama Palju on lossivarerneid. Need jä-
Miiut puhku on mult päritud, välisministeeriumi konsulaarosa- tavad sügava mulje, sest lavaliselt

miks just mina sõitsin Cardiffi коп- korula. Et olin sel päeval juba tei- on need ju künkale ehitatud. Ühes
verentsile Eestit esindama. Olin ju ne viisavaba eesilane, siis otsustas 13. sajandist pärinevas Carry Cen-
väga soliidse foorumi hulgas ainus armeenlasest ametnik 10 minutit neni lossis saime me ka turnida.
Balti riikide esindaja, noorim ja enne õhkutõusmist mu närvikava Selle eest hoolitseb talunik, kelle
pealekauba veel ka tudeng. Ausalt põhjalikult uurida. Kui olin ühen- maal loss asub. Tal on ka väike
öelda ei oska ma ka kraegu sellele dust võtnud Eesti Moskva esinda- kohvipood ja käsitöökauplus. Ta-
käsimusele uustalu: lihtsalt kutsuti, jaga ja ameinikki teda põgusalt luniku enda jutu järgi pelgalt põl-

noommud, sain puuduva 
passi ja lend algas.

mürgi lundusega end ära ei elata.

L
ondonisse pidin

Walesis on üks omapärane linnu - 
saabuma ke Hay-on-Wye, mis on kuulus raa-vi -i- • • 1— 7 . b w ус, mis on k u u iu s  raa

°“l,smi? lst<;ertttrni niatuantikvariaatide poolest. See on 
p essiše i Gennadi Gerassi- ilmselt maailmu

__________ j/wivot. UCO UFt
----~ pressišefi Gennadi Gerassi- ihfiselt maailma suurim vanade

Nüüd on aga korraldajatel olemas mooiga. kes oli endale vastu nõud- -/Tfiamatute kogu. Peaaegu iga tei-
ka Eesti ajakirjanduse juhtivate mut politseinikest ihukaitset. Et la rifö*kolnias pood on raamatu/tood.



i jk i i i  minna ühte kihelkonda 
!sjLIlest'ga rahvaluulet koguma 
iiL ?.rae&use II kursuse 10 eesti 
W kogusid rahvaluulet ka 

аШаа 89» tüdrukud), tuli mul 
V Ca*t enesele selgeks teha, 
i Jf̂  kodukihelkond kultuurilis- 
•vj:T sest aspektist nüüdisaja 
[?js,..e inimesele (ja algajale folk- 
(jfy|, üldse kujutab. Mehkamaa 
üjSu.^el ja minulgi jäi möödu- 
цц ,\!Sest ekspeditsioonist maha 

,a'd informante ehk võro kee- 
sUmemmesid ja -taate, meil 

isugem orienteeruda. Lisaks 
Щa'a!llese kogumisele (põhirõhk 
Jafstн > ° lanud-tegutsenud rah- 
!syз,,е Suride loo uurimisel) sai 
<!:jLÛ  tühjendava kogumise 
latsi' Seda enam, et massikommu- 
!iitsj °°nist oluliselt mõjutamata 
^ s0ri võimalik kätte saada veel 
W 1(M 5  aastal. Liiatigi on 
% kihelkonnad tuntud
si „itfHimeeste ja lauljale poe- 

<4siai| sa,nutl 'eiiib rohkesti ju-

I * * *
itVjrf la kihelkond poolitub tMna- 
Ц Administratiivselt Valga ja
I ^ aakonna vahel. Maakondade 
% lauatehase juures jagab 
' Gan- aastal Urvaste, Karula 
i(is Jeria (Koivalinna) kihelkon
d i * *  moodustatud Hargla, ki- 
•s u a kaheks. Kihelkonna kes- 

küla in kujutlenud ri- 
^Võru maantee 

5o|j.' “ idakülana on tekkinud ka 
Ц ^ tagune  Tammeküla. Kunst- 

üks uus ridaküla aga 
SNtj6 juurest Lüllemäe poole 

Va tee äärde viljastavate
I kolhoosikorra algusaas-

klk!j|j Kt)nna uusgooli stiilis kirik 
-ä| I Sl 7— 1821. Praegu peab 
'Jjv^oriametit 75-seks saav bar
ett akas. Kogudusse, mille liik- 

pidevalt kasvab, kuulub 
'Цк- —^00 hinge. Kirik on 
^  ' armetus seisus, varastati
1 f al«e altarimaal, mida prae-
1 у ^üreeritakse (pikanäpume: 
W ^avad  teenitud karistust). 

Stiv me‘e tänavusuvistel
!eKa ' eriline side: pärast 
!ii)v seestpoolt tutvumist otsus

[h^P^fajale tänutäheks laulda 
.■'HjWis talle aga niivõrd, et 
:"v3S JMd sobilikuks kutsuda püha- 

Kirч, j Uinalatt*enistusele esine- 
ij a 'kulaulude oskusest nappis, 
,ja 1,3 saime hakkama isamaalis
es Avalauludega. Vahemärku
si;,., laulmine oligi ehk ainuke 
;;S|o| llnirikkumine, mis hargla- 

..e(te tuli ja ega mu omagi
ч t)j0|(Stest lauluharjutustest pu- 

e- Praktikapäevikuid sirvides

VIVERSITAS TARTUENSIS

Peenike peos
Laiapõhjalise koalitsiooni taotlejad lootsid ilmselt, et nen

de initsiatiiv paneb asjad kiiresti liikuma ühes suunas. 
Kahjuks osutus see lootus naiivseks — ja mitte ainult 

sel põhjusel, et praegu toimiv E. Savisaare valitsus oskab ene
sele poolehoidjaid võita. Laia koalitsiooni kiire kokkukutsumine 
takerdus ka seepärast, et meie poliitilisi liikumisi on õieti nen
de nüüdse tegevuse algusest peale üksteisest isoleeritud.

oli. rõõm tõdeda, ei nii mõnigi lei
dis tee regilaulu juurde.

Kiriku vastas kasvab ohvripeda- 
jas, kontrastiks kuivavale ioodus- 
kaitsemälestisele on ehitatud mõne
saja meetri kaugusele majandi ben- 
siinitankla.

* $ *

Kultuuriliselt huvitav on ka 
Hargla kalmistu, kuhu 1781. aastal 
ehitati kindralmajor Wassermanni 
perekonna kabel. Ja seal nad puh
kavad oma viimast uhd, kirstud ja 
muumiad on rüüstatud, osa kirste 
kõdunenud. Hea tahtmise juures 
õnnestuks veel paari lahkunu säil
med korrastada . ..

Uurisime külarahvalt, kas surnu
aias ka kummitab. Selle koha pealt 
pidi kiili rahumeelne pühaaed ole
ma, Siia juurde sobiks aga üks tä
navu suvel kuuldud lugu.

Rikas lütrik kooli är' ju maiõli 
maha. Qdaku .tulli rüävli, kaibsõ 
havva vallalõ ja nakasõ tüiriku kul
lest eht it är kisk ma. No üts sõr
mus ei tulõ sõnnõst mana, lii medä 
tahat. Üts rüüvli — neid oli kais — 
pand põlvn koolnuid rinnu pääle ja 
tnuk'ku kakk. Гии pääle heräsi tüt- 
rik üles. Oli varusurman vai ni i . . .  
Noh, tütrik lei rõiva puhtas ja näk
si kodo minema, sai õkva lehma- 
nüsstnise aos. imä näkk, hiihiü 
hirmsadõ ja kooli esi ärä. Saigi 
lämmä havva A' tütrik võinu hin- 
däüe üle rüüvli mehess — no tänü- 
iähess vai n ii . . . .

Hargla kihelkonna Võrumaa poo
lel ejavad inimesed lõikavad män
nipuusse risti, kui lahkunut viimsel 
teel saadavad. Kui Murisime, kui
das seda risti hiljem leida, kas on 
meeles, vastati: «Ega seda meile 
tarvis ole, teina teab, sellest on küll!

* * *

Lisaks puhtfolkloorsele ainesele 
kuulsime väga palju Siberis käinute 
mälestusi, samuti nõukogude võimu 
kummalisustest. Näiteks sain kuul
da, kuidas Hargias vennashauda 
«valmistati». Saru metsades peetud 
lahingutes hukkunud maeti kõik la
hingupaikadesse. Uue võimu käsul 
tehti ümbermatmised. Kirstudki — 
punase riidega — muretseti. Hauad 
kaevati lahti, säilmed tuli kirstu 
tõsta. Seda tööd olevat tehtud vig
laga, meestel suits ees. . .  4 kilo 
säilmeid andnud ühe normipäeva.

* * *

Harglast Valga poole ulatusid 
meie käigud Laanemetsa ja Koik- 
külla. Laanemetsas asub Peeter- 
Pauli õigeusu kirik. Sealkandis on 
seepärast olnud tugevad traditsioo
nid peetripäeva tähistamisel. Kiri
kus asub praegu mahapõlenud Val
ga Koduloomuuseumi päästetud 
materjalide ladu, kuid seal on hoi

tud ka v il ja . . .  Tänavu suvel käi
nud õigeusu kirikutegelased oluue- 
ga tutvumas ja plaanis on kirik 
taas avada.

Laanemetsas nägime ka 30-40- 
pealist toonekureparve. Vanemad 
inimesed kartsid sellest halba. 19o9. 
aasta sügisel olnud samuti nii pal
ju kurgi.

Lisaks Suride-dünastiale saime 
kuulda lugusid ka mitmest «koha
likust nõiast» — Partsi Marist, 
Taade Karlinest jt.

Laanemetsas on säilinud paikne 
asustus veidi rohkem kui Hargias, 
kuhu on küllalt palju inimesi ela
ma tulnud pärast sõda ja hiljemgi. 
Seepärast saime Laanemetsas;! ka 
suurima tänavusuvise «saagi». 
Omanäolisem oli kohalik «ööbik» 
Helju Leosk.

Käisime ka Läti Vabariigi poolel 
Koiva ääres. Seal sai kuulda huvi
tavat eesti-läti segakeelt, samuti ka
sutasid sealsed elanikud Eesti poo
le kohanimede vanemaid vorme,
mis meil kasutuselt kaaunud.

'+ $ ri:

Teine ekspeditsioonimarsruut 
küündis Võrumaale. Tursa küla (ta
luperemehe nime järgi), Ihteküla, 
Mehka : ..

Eduard Kasaku võrratud kandle- 
lood, Natalie Musta laulud ja oiva
line käs itöö ... loetelu võiks pikalt 
jätkata.

Huvilistele teadmiseks: kogutud 
materjalidest valmib järjekordne 
köide eesti kirjanduse ja rahvaluule 
kateedri vastavas kogus (EKRK).

Ekspeditsiooni lõpetas ühismatk 
Eesti lõunapoolseimasse punkti 
Naha külla. Süure hasardiga olek
sime peaaegu Appe (e. HoppaJ 
välja marssinud. Kaunis oli Peetri 
jõgi oma devonipaljanditega, emot
sionaalset toonust tõstis kiikumine 
pesuehtsal Lõuna-Eesti külakiigel 
Mõniste metskonna pargis. Sealsa
mas asub ka koobas, mille käigud 
kõneldavasti Riiga välja viivat. 
«Rebased» külastasid ka Mõniste 
Kod u 1 oom u use um i.

# *  Jfc

Loomulikult oli ka probleeme.
Esiteks sääsed! Üks folkloristi 20 
käsust väitis, et hea folklorist ta
pab ööpäevas vähemalt 150 sääske! 
Kurjad koerad. Mis parata, elu on 
teinud inimesed umbusklikuks ja 
kartlikuks.

Toidumuredest saime tänu Harg
la kaupluse ja külanõukogu tööta
jate mõistvale suhtumisele üle (ta- 
longikaubad!!!). Hämmastav on, et 
tudengite toiduraha hindade tõusust 
hoolimata on jäänud endiseks —
50 kopikat päev! Uue suve peale ei 
julge mõeldagi.

(Järg 4. !k.)

#  «Hargla ’JM)> 12. augu*ti( Hargis kiriUt* pärast edukat rshie* 
inlst Mu Võromaa arutas.

Näiteks sallimatu kriitika kaudu. See avaldub käesolevalgi 
hetkel, mil Eesti Komiteed süüdistatakse .oma oletata
vate põhialuste reetmises. Milles see seisnes? Selles, et 

osa Etisti Komitee liikmeid kirjutas ^koalitsiooni-initsiatiivile 
alla koos «Vaba Eesti» mõnede liikmetega! Kes arvab, et seda 
poleks ühelgi juhul tohtinud teha, soovib nähtavasti, et Eesti 
Komitee moodustaks ise alternatiivvalitsuse või võtaks enesele 
korraga nii variparlamendi kui ka varikabineti rollid. Ja kui
das? Näiteks nõnda, et praegu toimivalt E. Savisaare valitsu
selt oodatakse Eesti Komitee finantseerimist! Ent kõigepealt — 
minu arusaamist mööda ei kuulu Eesti Kongressi ja Eesti Ko
mitee põhialustesse üksikute rahvuslike poliitiliste jõudude iso
leerimine oma riigi taastamise üritusest.

See, et inimeste teadvuses on Eesti Komitee Eesti Vaba
riigi Ülemnõukogule ja Eesti Vabariigi valitsusele otse
selt vastandatud ning et sellise vastanduse aluseks pee

takse rahvuslikkust/taanduvat nõukogudelikkust. see on põhjen
datud inimeste soovide ja mitte osapoolte põhialustega. Ja siin 
ei ole inimeste soovid lõpuni siirad. Eesti Komitee liikmeid võik
sid koostöö pärast «Vaba Eestiga» ja mõnede kommunistidega 
süüdistada need, kes on valinud ainult Eesti Kongressi ja tema 
kaudu ka Eesti Komitee. Kardan väga, et sellised inimesed on 
meie valimisõigusliku elanikkonna hulgas vähemuses (et oleks 
selge — siinkirjutaja kuulub ainult Eesti Kongressi valijate 
hulka. Tookord peeti seda muide üldiselt põhjendamatuks ran
guseks!). Kui juba Eesti Kongressi käsitati kohana, kus peak
sid olema esindatud võimalikult kõik eestlaste jõud, ent ühtlasi 
samal ajal peeti teda ikkagi piisamatuks ja leiti olevat otslar- 
hekas valida ka Eesti NSV Ülemnõukogu (lükates mitmed ini
mesed mõlemasse), siis ei tohiks olla kahtlust: inimesi ei huvi
tanud mitte kongressi ja komitee põhialused, vaid see, et oleks 
mitu rauda tules.

Kes söandaks praegu kinnitada, et hetkel piisab meile 
täiesti juba ühest rauast? Ainsana on seda mõista and
nud toimiv E. Savisaare valitsus, kellele on väoa raske 

selgeks teha, et ühest rauast on siiski vähe. Mis annab E. Savi
saarele tema tugevuse ja toetuse? Esiteks ilmselt see, et laia 
avalikkuse jaoks oskab see mees nõukogudelastega rääkida meie 
huvides. Mitte nii, et «Kuidas, teil läheb?», vaid nõnda: «Kaua 
teil siin veel läheb?». E. Savisaare toon on enesekindla inimese 
oma ja see petab ära. Ja see võib petta koguni väga valusasti, 
sest E. Savisaare majandusideoloogia lubab Kirde-Eestisf lahti 
öelda. Toon on enesekindel, tegu tooni taga on reetmine. Sel
le asemel, et puhuda üles olematuid Watergate’e, tuleks meie 
ajakirjandusel see asi tõesti igaühele selgeks teha.

Teiseks E. Savisaare toetuse aluseks on kujutlus, et tege
mist on õiget suunda hoidva majandusrnehega, kellel on 
ka Lääne poolehoid taga. Majandusmees, kes on nõus 

Kirde-Eesti loovutamisega, ei saa olla õigel kursil — või on 
selle maa mõttes maha kandnud ka suur osa eesti rahvast. Kuid 
selles majanduspoliitikas tuleb kahelda teistelgi põhjustel, kaa
sa arvatud peaministri kultuurivaenulikkus. Kolmandaks on ole
mas kujutlus, et E. Savisaar on mees rahva keskelt, on meie 
mees. Dissidendid ei saa olla meie me^.ed, sest nad on omal 
ajal end rahvale vastandanud, ent E. Savisaar on, sest ta on 
nõukogude vastu ja tugeva Eesti poolt. Juhiksin siinkohal tä
helepanu ainult ühele asjaolule. Jaan Tõnissoni— Konstantin 
Pätsi generatsioon oli omal nahal tundnud, mida tähendab po
liitiline tagakiusamine ja kuidas võidakse rahvuslikkuse eest 
karistada. Soovimata sugugi, et selliseid kannatusi peaksid ta
luma kõik, kes tahavad poliitikat suunata, tunnistan siiski, et 
ma E. Savisaare ja tema kaaslaste kogemustest selliste kanna
tuste raskust ei leia. Tõnisson ja Päts tulid võimule teise võimu 
kiuste, selle ületamise kaudu. E. Savisaar on tulnud võimule 
koos teise võimuga, selle arvel ja isegi toetusel. Muidugi on 
see kooskõlas rahva saamatusega, kuid see on ju tegelikult ka
hetsusväärne!

Kes vaidleb vastu, sellele olgu toodud veel üks argument
E. Savisaare tugevuse selgituseks. Ikka ja jälle on ini
meste hulgas kinnitatud, et meil ei ole valitsuse ette

otsa kedagi panna. Need, kes nii väidavad, küsivad enamasti 
nõnda: kas siis tõesti Siim Kallas on sinu meelest parem? Või 
too «sirgeseljaline» Indrek Toome? Aga nad ei küsi kahjuks 
hoopiski mitte, kuidas on võimalik, et miljonilisel eesti rahval 
pole peaministriks sobivaid inimesi rohkem kui kõigest üks. Mis 
rahvas see õieti on, kes on nii vaene? Arvan omalt poolt, et 
tohutu õnnetus selles just seisnebki, et suur osa rahvast tahab 
nii vaene olla. See on see osa, kes öeldes, et meil ei ole kedagi 
teist E. Savisaare asemele panna, laulab sam-ol ajal, et «eest
lane olla on uhke ja hää».

Näib nõnda, et v a l i t s u s  ei  o l e  h u v i t a t u d  p õ h 
j e n d a t u d  o p o s i t s i o o n i s t  ja teeb köikL mis ta 
oskab, selleks et opositsioon oleks nõrk. See voib väga 

kiiresti viia olukorrani, kus mõlemad pooled, nii toimiv valit
sus kui ka laia koalitsiooni kokkukutsujad, pretendeerivad üht
viisi rahva ühtsusele ja selle kaudu katastroofi servalt välja
rabelemisele. Praegu on siin hetkel toimiv valitsus ilmselt pa
remas olukorras, sest peale muu ei pea ta tegelema mõttekaas
laste kokkuotsimisega. See ongi opositsioonilise liikumise kanda 
jäänud hind vastastikuse vaenamise eest.

Koalitsiooni kokkukutsujate süüdistamine selles, et aated 
müüdi kasu niinel maha, on omakorda valus tõend vastastikuste 
süüdistuste või kahtlustuste püsimise kohta. Säärastest süüdis
tustest võidab kõige rohkem tugevat keskvõimu, karmi käe po 
liitikal pooldav mõtlemisviis. Selle taga omakorda redutab vaga 
vana arvamine, et meid saabki korralikult elama ja olema pan
na ainult tugev malakas.

Kui oma riik ainult malaka andmiseks, siis mitte riik, vaid 
üksnes malakas. Kellele niisugused ideaalid?

f i u . C s  s ö b ^ -



UNIVERSITAS TÄRTUENSIS

HERBERT LIGI
25. okt. 1928— 12. nov. 1990

loost. Selle kõrval oli alanud ka õp- 
pejõutegevus — stuudiumi järel 
Tartu öpe ajate Instituudis ning 
varsti kohakaaslasena ülikoolis, 
kuni 1970. aastal üldajaloo profes
sori ning 1973. aastal kateedrijuha
taja kohale valituna sai sellest põ
hitöö, mida tegid täie jõuga kuni 
lõpuni. Lugesid loenguid keskajast 
ja ajalooteaduse ajaloost ning me
todoloogiast, hinnatud olid Sinu 
eriseminarid. Nende kaudu sai tu
geva põhja asustusajaloo ning aja
loolise demograafia uurimine, tea- 
dusse jõudis hulk Sinu õpilasi.

Ülikoolitöö aastatesse langes ka 
teenitud rahvusvaheline tunnustus 
ning kontaktid — osavõtt ja esine
mine peaaegu kõigil kaalukamatel 
rahvusvahelistel kongressidel ja 
konverentsidel. Sinu kaudu jõudis 
neil aastail ajaloo-osakonda kõige 
enam teavet selle kohta, mis toimub 
ajalooteaduses rahvusvahelisel aree 
nii.

Hinnatud oli Sinu tasakaalukas 
sõna ülikooli nõukogus ning tea
duskonnas nii üldiste asjade ot
sustamisel kui ka ajaloo-osakonna 
kaitsmisel, mis stagnatsiooni kõrg
ajal polnud just kerge. Kui lõdve
nes totalitaarne haare, sai Sirfu 
energilisel eestvedamisel 1988. aas
tal ellu äratatud ning seejärel ak
tiivsele, tööle rakendatud 1950. aas 
tal suletud Õpetatud Kesti Selts. 
Vallandus ka Sinu seni vaoshoitud 
hu\i lähema mineviku vastu ning 
uut hoogu sai Sulle, alati omane 
olnud diskussioonivalmirlus ajaloo- f 
lastega, kes asjatundmatult, pealis
pindselt või lausa konjunktuurselt 
oma põldu kündsid. Uueks suureks 
ja paraku pooleli jäänud tööks sai 
Sulle eesti rahvale stalinlike repres
sioon ide lahi osaks saanud inini- 
kaotuste selgitamine, millest Sinu 
eriteadlase oskused, haare ja põlv 
jalikkus palju uut lubasid oodata.

Ajaloolaste pere jääb Sinult vett! 
kauaks puudust tundma. Usume, et 
Sinu tehtu kestah elavana, nii nagu 
püsib helge mälestus õpilaste ja 
kolleegide hulgas. Hüvastijätui 
avaldame sügavat kaastunnet Sinu 
arvukale perekonnale ning kõigile, 
kes Sind oma kaaslaseks pidasid.

Ajaloo kateedrid

l n . m l

Raske haigus on paratamatusena 
meie keskelt Toonela maile viinud 
üldajaloo kateedri juhataja profes
sor ajaloodoktor Herbert Ligi.

Alles see oli, kui Su 60. sunni* 
paeval koos Sinuga läbikäidud tee
lt. vaadetles olime veendunud, et Su 
mehisus ja elurõõm, sportlasi ik 
võic Uishirnu ja teotahe, teadlase 
er .ditsi<v;»n j io..m< r ,v ’ ie ning õp- 
pejÕumei^Wlikkus saadavad ja in
nustavad meid veel kaua. Ometi tu
leb leppida sellega, et Su elutöö 
on lõpule jõudnud.

Tänu sügavale ajaloohuvile, tera
vale mõistusele, talupoeglikule kan
gusele ja saarlaslikule nutikusele 
sai Sust teadusemees eesti rahva 
mineviku uurimiseks kõige ebasood
samal ajal. Ajale vaatamata suut
sid Sa valitud tee läbi käia komis
tamata ning sirge seljaga. Olgu 
esite tõõdud peamised tähised ’sel
lelt teelt.

Kuldmedal Kuressaare keskkoo
list 1947. aastal, diplom Tartu üli
kooli ajaloo-osakonnast 1953. aas
tal, 1955, aastast kuni 1970. aasta
ni aspirantuur ia töö TA Ajaloo 
Instituudis, mille sisse mahtusid 
1958. aastal kandidaadi- ja 1968. 
aastal doktoriväitekirja kaitsmine 
ning neli kaalukat monograafial 
Kesti X I I1 XIX sajandi agraaraja-

R e o rg a n is e e r ita k se
sp o rd ik lu b i

Sel semestril toimuvad ülikooli 
spordielus suured muudatused. 
1. septembrist kadus kohustuslik 
kehaline kasvatus ja seda korraida- 

, nud kateeder. Vabatahtlikult käib 
siiski harjutamas üle 1700 üliõpi
lase. 1. aprillist lõpetas üliõpilas- 
spiioii ainelise toetamise ameti
ühingute spordiühing «Kalev».

Muutunud olukorras koostati üli
kooli spordiklubile (võtkem uuesti 
kasutusele lühend ÜSK) uus põhi
kiri. Selle kinnitamine toimub 

teisip£?val, 27, novembril kell 16 
Jakobi I. 5, aud. 302.
Pärast põhikirja registreerimist 

ülikooli nõukogus saab spordiklubi
le tellida uue pitsati ja avada pan
gaarve. Uue põhikirja järgi on 
spordiklubi Tartu Ülikooli juriidi
lise isiku õigustega struktuuriük

sus. ÜSK on vabatahtlikkuse alusel 
moodustatud ühiskondlik organisat
sioon Tartu Ülikoolis õppivate ja 
töötavate spordihuviliste ühistege
vuseks. T:gevust korraldatakse hu
vialade kaupa, nimetatagu neid 
ühendusi spordiala sektsioonideks 
või klubideks. ÜSK-ile jääb abistav 
ja koordineeriv osa. Uue põhikirja
ga saab tutvuda klubis Jakobi t. 5.

üSK-i kõrgeimaks organiks saab 
volikogu. Iga spordiala esindajaid, 
kes tahavad kasutada ÜSK-i abi, 
"võiVad valida volikogusse oma 
esindaja. Kui sektsiooni või eriala- 
klubi aktiiv]iikmete arv on kuni 50, 
valitakse volikogusse üks esindaja,
51 või enamate liikmete puhul •— 
kaks esindajat. Sektsioonid js eri- 
alokl :b№ valivad oma esindajad

(Algus 3. lk.)

Tehnika, tehnika, tehnika! Kogu 
rühma peale üks (!) korralik kas- 
settmakk! Teine oli ka, aga see va
jas «eritingimusi», hüüdsime teda 
hellitavalt «laibaks». Mälestusväär
ne seik oli Turša külas, kus üks 
grupp (liikusime mitte üle 3 ini
mese grupis) leidis oivalise kantiel- 
daja ning tormas teist gruppi, kel
le käes oli makk, jälitama õrnas 
lootuses, et neil pole midagi, mis 
tingimata lindistamist vajaks. Siin
kohal tuletan meelde, et KKRK on 
teaduslik rahvaluulekogu! Seda 
enam. et rahvusteaduste arengusse 
ja rahvaluule õpetamisse ülikoolis 
tuleb suhtuda täie vastutustundega. 
Siinkohal ütlen oma sõnadega üm
ber prof. Ants Kallikormi mõtte tä- 
navuaastaste aspirantide avakoos
olekul: mitte ükski ülikool pole 
kuulus ainult oma õppetöö hea kor
ralduse poolest, vaid kõigepealt teh
tava teadustöö ja antava hariduse 
kvaliteedi poolest.

Välipraktika on nimelt neid koh
ti, kus tulevased rahvaluulele spet
sialiseeruvad «noored saavad omi 
esmase kokkupuute elava rahva
luulega ja rakendavad praktiliselt 
talvel õpitud teadmisi, niisamuti 
kui õpivad meid ümbritsevat maa 
ilma avarama pilguga vaatama ja 
sissi elf ma maainimese mõttemaa
ilma, panema proovile oma suhtle
misoskus?.

Teise Hargla-närtala lõpuks olid 
ka kõik praktikantidest «muulased" 
euatn-vähem omandanud kohaliku 
murdekeele.

«Hargla 90» side Hargla kihel 
konnaga ei lõppenud selle napi ka
he nädalaga. Kui mind poleks Taa
ralinnas oodanud ees eluliselt täht
sad asjatoimetused, oleksime «mü-

volikogusse üldkoosolekul lahtisel 
hääletamisel. Üldkoosoleku proto
koll koos valitud esindaja (te) and
metega esitatakse ÜSK i 23. no
vembriks. Vastavaid juhendmater
jale väljastati spordialadele juba 
novembri algul.

Mõnede! spordialadel on töötaja
tel (õppejõududel, teaduritel, tee
nistujatel) oma klubid või võist
konnad. Nemad valivad oma esin
dajad volikogusse samadel põhimõ
tetel spordialade kaupa.

ÜSK tahab säilitada sideme ka 
teaduskondadega (kas või palli- 
mängutundide jms. tagamiseks). 
Igal teaduskonnal, lisaks veel spor
dimeditsiini osakonnal on õigus va
lida volikogusse üks esindaja ees
pool margitud korra kohaselt.

Volikogu kompetentsusastme tõsl- 
misc eesmärgil saavad kehakultuu
riteaduskonna kateedrid, arstitea
duskonna spordimeditsiini kateeder 
ja spordibaasid õiguse valida voli
kogusse ühe esindaja (igast üksu
sest).

Loodame; et volikogusse vali
takse inimesed, kes on asjast huvi 
iatud ja tahaksid oma huviala käe
käigu heaks ka midagi ara teha.

Volikogu valib ÜSK-i uue esime
he, juhatuse ja revisjonikomisjoni 
liikmed. Volikogu koosoleku kor I 
raldajad ootavad ettepanekuid põ
hikirja ja tegevussuundade koht**. 
Kõikide asjahuviliste rühuu • -in 
dajad on 27. novembril oodatud.

VALtER l e n k ,
TÜ spordiklubi senise 

juhatuse esimus

VENIA LEGENDI

Arstiteaduskonna bioorgaanilise 
ja bioloogilise keemia kateedri dot
sendi kt. Ello-Rahel Karelsoni ve
nia legendi loeng teemal «Loomse
te rakkude signaalsüsteemid» toi
mub kolmapäeval, 21. novembril 
kl, .14.15 keemiahoone auditooriu
mis’ 430.

Inglise filoloogia kateedri dots. 
kt. Reet Soola venia legendi lt><'ug 
teemal «Е. А. Poe on Poetry» toi
mub 27. novembril kell 8.15 keelte 
majas aud. 201.

ANTIIKKULTUUR!

lektoorium on kolmapäeval, 21 . no
vembril kell 18.15 TÜ nõukogu saa
lis.

Kavas: Ain Kaalep «Catulluse 
lüürika tõlkimise probleemidest»; 
Peeter Olesk «4 heksameetrit: A. An
nist, U. Masing, L. Anvelt, A. Kaa
lep»

IGALE 
M EESÜLIÖP ILASELE 

JÕULUKS PAAR 
SOKKE!

Esm aspäeva õhtul kell 18 haka
takse peahoone fuajees kirja pane
ma meesüliõpilaste sokinurnbreid. 
Kursusevancm võib tuua ka kogu 
kursuse numbrid. Numbrid viiakse 
arvutisse ja andmed saadetakse 
Kesti Vabariigi Kaubandusminis
teeriumisse ning vabrikusse «Puna
ne Koit» palvega lubada igal tu
dengil osta endale jõuluks ! paar 
sokke.

ГПВЮ

tanud» veel ühe nädala, nii nagu 
oli enamiku osavõtjate soov. Ka 
Hargla 9-kl. Kool oleks lubanud 
meil oma intris edasi elada ja sau- 
napuid põletada.

14.. oktoobril, kui Hargla kirikus 
peeti, lõikustänupüha jumalateenis
tusi, külastasime «vähendatud koos
seisuga» taas armsaks saanud pai
ku, korrastasime meile lähedasteks 
saanud isikute kalmud.

Lõpetan katkega Eda matkapäe-

vikust, kellele see oli teine rahva- 
luule-suvi.

«Veidral kombel on siin Lõurui- 
Eestis hoopis teistsugune aura kul 
minu kodukohas Virumaal. Võib
olla kõlab see ülearu müstiliselt lü 
rumalalt, * aga mul on tõesti sellt 
kandiga mingi eriline mõttelW 
side ja see kisub mind suviti lõuno 
poole. Tõesti mis sunnib trtirw 
siinset kohalikku keelt õppima 1° 
neid laule laulma?»

Järgmise Võrumaa suveni!
MARJU KÕIVUPUU,..

1 largla-riihma «iistvedäjä»

0  14. oktoobril matkasime jalgsi Harglasi Tahevasse ja sealt Laa- 
nemetsa . . .  «Naisõ, kia tulõ fiten, ma naka Taivadõ itiineiuä! (kolm* 
likust kõnepruugist).

EÜF LAULUD

Laupäeval, 24. novembril kl.
on Tallinna Linnahallis suur m 
vakontsert «Kuningad tõn.evad 
liast» — KOE parimad laulud 
aegade.

Piletid müügil Mnnahaüis, kr 
koolides ja EOE keskstaabis,

ÕPETAN

19
ale.
tu-

läbi

»rg-

tudengineidudele õhtuti pärast kel
la seitset rinnahoidja õmblemist. 
Materjal palutakse kaasa võtta 
(poes on veel lipnriiet). Tulla Rüüt
li 18—31. Pr. Ahtres.

TEADMISEKS
LAUATENN3SE 
HUVILISTELE!

Üliõpilaste treeninguajad Maga
sini 3/5 spordisaalis on teisipäeval 
ja neljapäeval Ив--21.

K A D U N U D

väikese х.чгЬя kohal teV.kiva augu
ga punase äärega valge sokk. Ausal 
leidjal palutakse tuua PIHoui 14 
vahelitida A. Lanse i»iniHe.

Teisipäeval, •<?(». novembril kl. 20 
USA rockgrupp 

«PLRR\ & THE POOR BOYS»
Pääsmed saadaval klubis enne 

kontserdi algust!
* * *

V IDEOSÄLONü toimub kolma-
pSeval. ? f, novembri! kl. 20.

JÄLGIGE REKLAAMI!
* t- *

Teeme NUKUMANGUSELTS 
KONNA, kus ei mängita siiski
ainult nukkudega ja lastele. Kui j __-
oled huvitatud, tule neH jspSevalJ ^

nrtv^fnbri! kS. 17 Т!” <сН*Мп«141 Toimetaja VARJE SOOTA*Л

и ш а
(Algus I. lk.)

Veel oli põhjaliku vaatluse 
tsüklilise õppetöö (hommikul loetijj- 
seejärel sama aine praktikum — J3 

nii kuni vastava aine ‘eksamini väi' 
ja) laiendamise vajadus ning v01 

maiused. Teaduskonnas on alusta 
tud  tsüklilise õppevormi juuruta 
mist ka noorematel kursustel, P3', 
rakti jääb asi seisma ru u m ip u u d u s1 

taha. Ikka seesama probleem: aas- 
takümneid projekteeritav AT Pri’’ 
kliiniline õppehoone. . .  Seda °n 
tarvis nagu õhku ja veti. Kõl*'1111,1 
jäi. et dekaan ootab ka tudeng1*0' 
poolset slirvet (ajakirjanduse 
dti jne.) vabariigi valitsusele, et l‘J' 
puks ometi eraldataks raha !)rt” 
kliiniku ehitamiseks — see on arf 
tide harimise võimaluste pärand*'1/  

mine ning selle mõju rahva tervl' 
sele.

Seekordne arutelu oli pühendad1'! 
põhiosas küsimusele, MIDA teadu* 
konnas õppetöö osas võiks muut*1. 
Loodetavasti on järgmise kokk1*' 
saamise põhiküsimuseks, KU lD^‘. 
noid muutusi ellu viia. Arvan, l! 
peaks proovima ühendada tudeiitf1 
te uuendusmeelsuse ning -ettopurU’’ 
kud ja õppejõudude suured kog0.' 
mused/kompetentsuse üheks tervl' 
kuks, nimelt teaduskonna laiani3 
tuslikii ümberkujunduse kavaks 
ikka ja aina mcditsiinikõrgharidi|St 
kvaliteedi parandamise nimel.

KX UNITATE VI RES. . .

PEETER PALUSAAR. 
siud. med.

Ü L I K O O L I  A J A L E H T

Tartu, Üli
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fflartu Qlltkoolt
(ÜHõpUaslum tta S b u stu s
©  Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna moodustavad Tartu Ülikooli kõik 
päevase osakonna üliõpilased ja aspirandid.
* Üliõpilaskonna esindusorgan on Edustus, mis esindab üliõpilasi ja 
kaitseb nende huve.•  26. oktoobril kinnitas ülikooli nõukogu Edustuse ajutise 
v a l i m i s e e s k i r j a ,  3 1 .  oktoobril kinnitas rektor valimistoimkonna 
koosseisu, valimiste aja ja koha.
• Edustus valitakse detsembri esimesel nädalal. Edustuses on 25 
liiaet. Järamise Edustuse valimised korraldatakse hiljemalt 
1991/92. õppeaastal.
% Valimised on nimekirjalised. Oigus valida ja valimistel 
kandideerida on kõigil üliõpilaskonna liikmeil. Esitatud nimekirjal 
peab^olema vähemalt 15 valija allkiri. Kandidaatide arv nimekirjas 
pole piiratud.# Hääletamisel valib vali]a ühe nimekirja, mille poolt ta soovib 
oma hääle anda. Nimekiri saab Edustuses kohti proportsionaalselt 
saadud häälte arvuie^ning vastavalt isikute järjestusele 
nimekirjas.

ÜÜÖPUA5

KONNA
SMJSTVS

Edustuse valimised toimuvad l ,  5. ja 6. detsembril .. kell 10 -  20
Ülikooli

fuajees

Nimekirjade £>lankette saab üliõpilaste ametiühingukomiteest 
(Üliõpilasmaja, praeguse ülikooli vana kohviku maja III korrusel) 
alates 12 novembrist 10 - 14.

Nimekirjad tuleb esitada samasse:
23. ja 24. novembril kell 10 -16
25. novembril 12 - 14
26. novembril 8 - 1 0

TULE VALIMA!!!
U l lePanu' nim ekirjad triUjarf soovib nftnedcfe lisada veel muud tooma teksti (mitte üte 1 masina- Sama ajalehenumber aimab ka
lj, kandidaadid! Järgmises Siikoo- inlormat&fooni (kandidaatide eri- kirjale hekülje) ülikoolilehe toime- üksikasjalikku teavet valimiste kor
Ujftes avaldab valimfetofmkond alad vms., nimekirja tutvustus või tusse hiljemalt esmaspleval, že. raldusest.

esitatud n i m e * k i r j a d .  Ke® platvorm, yäike reklaam jne,), peab novembril kell 12.

1. detsembrist
saab nüüd taas ülikooli aastapäeva 
märkija nagu see oli Eesti Vaba
riigi päevil. Nii arvati ülikooli 
valitsuses ja ka ülikooli nõukogus 
nine nende koosolekute materjalide 
kaudu on teave ka ülikoolirahvani 
jõudnud. Esimese korra õigus jäi 
Ä-tähele ja nii korraldabki seekord
se ülikooli aastapäeva ajalooteadus- 
kond. Järgmised läbiviijad on ku- 
inuti tähestiku järgi.

Kuidas meie seekordne l. det
sember, mis jääb laupäevale, välja 
näeb, selle kohta pärisime ajaloo
teaduskonna dekaanilt prof. HEL
MUT PIIRIMÄELT.

Kell 12 algab aulas aktus, kus 
on kavas kaks ettekannet: rektor 
prof. Jüri Kärner kõneleb kaasaeg
sest ülikoolist ning prof. Sulev 
Vahtre teemaks on «Esimesed hari
tud eestlased». Aktust ilmestab üli
kooli kammerkoori laul.

Ohtul korraldavad seltsid ja kor
poratsioonid nii õppejõududele kui 
üliõpilastele «Vanemuises» balli.

Kolmapäeval 
algasid prof.

Rein
Taagepera

loengud
Kalifornia Ülikooli professori 

Rein Taagepera loeng II ja III kur
suse juristidele kolmapäeval kestis 
ilma vaheajata kaks tundi. Teemaks 
olid demokraatlikud valimissüsteem 
mid. Küsimusi esitasid tudengid 
esimesel loengul hr. Taagepera ar
vates veel tagasihoidlikult. ОЦ»е 
peab ta juristidele 14 tundi loen
guid. Loengud on kavas ka ajaloo
lastele ning sel reedel kl. 12.15 saa
vad ajakirjaiidusüliõpilased kuulda 
avaliku arvamust tähendusest 
Ameerika ühiskonnas.

«У1ТАЕ»
on ülikooli pensionäride oma orga
nisatsioon, mis moodustati eelmisel 
nädalal toimunud konverentsil. 
Infot saab tel. 34 868 (Kitsas t. 8) 
Iga tööpäev kell 16—18.

«ülikooli
tuleviku»

komisjon järgmisel kolmapäeval 
kokku ei tule. Kohtutakse ülejärg
misel kolmapäeval, s. o. 5. detsemb* 
rll. Mis täpsemalt kõne alla tuleb, 
sellest järgmises lehes.

Tänu
50-aastaseks sai ülikooli garaaži 

juhataja JÜRI PUIDAK. Rektori 
käskkirjas õnnitletakse teda ja tä
natakse kauaaegse töö eest.

60. sünnipäeva tähistasid arvuti
operaator ILME REINTAM ja tea
dusraamatukogu osakonnajuhataja 
KALJO LEPIK. Onnitluskaskkirjas 
tänab rektor mõlemat laitmatu töö 
eest.

Autasustamisi
Ülikool! aukirjaga autasustati 60. 

sünnipäeval eduka õppe- ja teadus
töö eest dotsent MARt-LUS ALL
SALU.
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V e rb a
volant,
s c rip ta
manent

ф  Et Rahvarindel / . . ./ ülem 
nõukogu uues koosseisus piisavalt 
jõudu ei jätkunud, sõlmiti Kloostri 
metsas kokkulepe Eesti Komitee ju 
halusega. Tänu Eesti Kongressi 
liikmetest Ülemnõukogu saadikute 
toetusele õnnestuski Savisaarel 
valitsusjuhiks tõusta.

JAANUS BETLEM «Päeva 
leht» 17, nov.

ф  Tõelist vaesust ja viletsust 
Eestis ei ole — arengumaadeni on 
veel pikk maa.

ILMAR KULVET «Reede» 
16. nov.

Ф  Viimasel ajal on üks osa ini
mesi hakanud pioneere lasteks ni
metama. Kahju ainult, et instituu
dis pole sellest veel aru saadud, 
dekanaadis nõutakse ikka veel pio
neerilaagri praktika arvestust, sesl 
selline olevat selle õppevormi amet 
lik nimetus.

ф  Ainukene, mis puudutab laag
rit (inst uktiivlaager enne pioneeri
laagri praktikat — UT toim ), on 
Endel lsopi brošüiir «•Maastiku 
mängud», mis avalikult propagee
rib militarismi, vaenu ja vägivalda 
Selliste mängudega nagu <rMoona
voori ründamine», <rTee tunnimees 
kahjutuks», € Partisanid Pruti 
ääres», «Tartu piiramine ja vallu
tamine», «Telefoniposti õhkimine» 
jne. pole lastelaagris küll midagi 
peale hakata.

ANDRUS TIKK «Pedagoo
giline Instituut» 26. okt.

ф  Tean, et praegu püüavad pal
jud meeleheitlikult Läände õppima 
pääseda, arvates, et vaid seal on 
kõik võimalused olemas. Suur eksi
tus! j . . ./ Pealegi see, mis taseme 
Õpilane saavutab, oleneb eelkõige 
temast, aga mitte õpetaiast. Olen 
veendunud, et Tartu Ülikool on 
väga hea kõrgkool ja et siin tasub 
õppida. Muidugi, kui õppida viitsi- 
takse.

LINNART MÄLL «Viker
kaar» 10/90

^  Ennekõike Rahvarinde ainu
mõju tõkestamiseks hakati 1989 
aasta kevadel registreerima Eesti 
Vabariigi kodanikke ning looma 
kodanike komiteesid. Ent sellegi 
liikumise algatajad kasutasid vanu 
võtteid — kuulutasid oma idee 
(kontinuiteedi) ainumõeldavaks. *

MART KADASTIK «Edasi* 
20. nov.

Ф  Te kurdate, et elate Eestis 
vaeselt. Ma ei arva nii. Vaadake 
endid — olete ilusasti riides, sööte 
normaalselt / . . ./ ja teis on õpihimu, 
soov edasi minna. Aga kui nüüd 
Eesti rahvas püüab k i i r e s t i  
materiaalselt rikkaks saada, siis 
ootab teid vaimne, kultuuriline 
mandumine. Rich man — see on 
ohilik. Kodanlik materiaalne hea
olu, rahulolu on seisund, mis ei 
erguta inimest edasi minema. Kui 
me aga loobume edasiminekust ja 
enam midagi ei õpi, sureme vaim
selt ammu enne kui füüsiliselt. Uus 
ajastu, New Age nõuab meilt aga 
uut vaimsust, ülemaailmse vaimse 
ühtsuse tekkimist, globaalset tead
vust. Tunnetan, et siin Eestis oleta 
praegu selleks valmis. Arge kaota- 
ge sedu rikkust!

ARNOLD KEYSERLINGI
vahendas TIIU POHLA
«Kultuuris ja Elus» nr. 
10/90.

* Sõnad lendavad, kirjutatu pü
sib.

Maakultuur— rahva Juur
VI maakultuuriseminar algab 

reedel, 30. novembril kell 10 EPA 
klubis (Veski t. 6). Keskteemaks 
«MAARAHVA KULTUURI TEAD
VUSTAMINE JA ÕPETAMINE  
EEST! K Ü LA K O O L IS ... KÕRG
KOOLIDES» e. maakultuuri ja ha
riduse seostest mitme vaatenurga 
alt.

ALUSTUSEKS: MI K S . . . ?

Olgugi et kogu kultuuri ja loo
duse mõistmine käib ühele inime
sele kaugelt üle jõu, võib väikesel- 
gi vaatlemisel märgata, kuidas kul
tuuri- ja looduskeskkond üheskoos 
loovad inimühiskonna selle nähta
matu, isereguleeriva aluspinnase, 
millel kasvab poliitika, majandus, 
haridus jne. enne kui Eestimaale 
istutada mõni majanduslik, haridus
lik vm. uuendus, peaksime uurima 
meie vanemat aluskultuuri, sest 
rahva enamiku mõttelaadile võõrad 
ja kauged ideed ning ettevõtmised 
ei idane siin maal üldse või jää 
vad algusest lõpuni kiduraks kild- 
konnarõõmuks.

Samuti on teiste rahvustega. 
Jaapan viis oma majanduse tippu 
just tänu organisatsioonilise ja 
vana rahvakultuuri vaimsele sün
teesile.

Meie mitmed iseseisvusaegsed 
rahvusideoloogid nagu Oskar Loo- 
rits, Kaarel Liidak jt. jõudsid aru
saamisele, et Eesti rahvuslik väike
kodanlus ja haritlaskond on lääne
maise kultuuri vilju neelanud isegi 
nii ülearu ahnelt, et sellest tekkis 
nihkeid rahva mõtteviisis ja elutun
des. Riigikorraldus ja rahva aja
looline maakultuur on olemuselt 
vastuolus ja seetõttu kiratsevad si- 
semas mõlemad.

Eesti Vabariigi teisel kümnendil 
valmis hulgaliselt uurimusi kodu
maa loodusest ja kultuuriloost... 
See suur rahvuslik ühistöö ei 
jõudnud aga veel läbi seaduste, 
koolihariduse ning ajakirjanduse 
sügavat tagasimõju rahva enese
teadvusele avaldada. Tuli aasta 
1940.

MAAKULTUURI SEMI NARIDE  
I—V

seniseid kõnesid seob ohutunne 
meie juurkultuuri järjepidevuse pä
rast.

Väike tagasipilk.
I seminar 1988. aasta kevadel

oli ligi 150 inimese vaimne ühis
töö. Põhiküsimused: mis eristab 
meie maakultuuri linnakultuurist ja 
millised olid-on maa-elulaadi hai
gestumise põhjused. (Selle seminari 
kõned koos lisaartiklitega ootavad 
teist aastat EPA rotaprindis trüki
valgust.)

II seminaril sügissemestril vaa
deldi maaelu maaseadusest kuni 
rahvausundini;

III -— kõneldi maakodust ja nai
sest kultuuri järjepidevuse hoid
jana.

IV seminari teemaks sai «Aukar
tus Eestimaa ees». Mis mõjutab 
rahva, inimese eetilist ja moraalset 
käiiumist ning milline osa on lapse 
südametunnistuse kujunemises loo
duslähedasel maakultuuril.

V — «Moraalne ja ratsionaalne 
alge maarahva sõnades ja tegudes» 
e. millised väärtushinnangud ise
loomustavad alalhoidliku talupoja 
käitumist ja millised ettevõtliku 
farmeri käitum ist. . .  perekonnas, 
majandustegevuses, loodushoius jm.

Seminare on läbinud pidevalt 
kaks vastuolulist üldaspekti. Öigus-

lik-moraalne maainimeste elu ju 
hitakse linnast. Linn on tänaseni 
võõra elukultuuri pealesuruja, puu
dutagu see haldust, majandust, ha
ridust või ehitust. Mida anietnik 
või ajakirjanik ei tunne ega oska 
näha, seda ta ei tea ega väärtusta. 
Maarahvas peab hakkama maapolii
tikat ISE kujundama.

Kultuuriökoloogiline — oleme 
universumis ainukesed eestlased. 
Ükski teine rahvas ei tule hoidma 
meie maakultuuri eripära, milleta 
oleme kui juurteta puu tuules. Kui 
aera omakultuuripuu juurestik ja 
tüvi — rahvas, inimesed — on tu
gevad, võib sellele julgesti pookida 
mistahes uusi ja vanu kultuure 
Jaapanist Kaliforniani — ta ei kui
va ära. Teame oma esivanemate 
vaimsest maailmast häbematult 
vähe.

TULGE JA ESITAGE OMA 
MÕTTED

tänasest ja homsest maaharidusest 
teiste sekka kasvama. Ringis, üks
teist täiendades jõuame soodsate 
võimaluste otsingul kiiremini eda
si kui üksi.

Tänaseks {19. nov.) ori 
järgmised semi nari teemad:

К»*

kond kõnelema ^  raK 3 &
maahariduses Ф põllumajano11 . 
ridus ja maakultuur #  * 
juhi osast vallas & kultt^L 
arengu vastuoluline dialoog 
hariduse seis läbi sotsioloogi - 
de ¥■ kuidas käib Eesti kõrg] 
des tulevaste maaharitlaste 
tus? . , .

Pärastlõunal toimub töö ru^

V

des. öhtul simman, Seminari v
iS 

fc
rentsile (3.—4. dets.) «Eesti ^

os0
eneste seemneks ka Viljandi k0,lV.
ne viljasaak kulub peale c

kultuur minevikus, olevikus, 
kus». Valmivad m aakultuuri

tul̂ 1
vt

if!'

gustsenaariumid esitatakse kuH" 

ministeeriumile.

AARE KASEMtTS 

stud pliil.
Ü. Ü. «Humanitas*

Honorar Võru ja Setu К» 
londile.

||#

Filosoofilist haridust 
haritlastele

Filosoofia ja poliitikateaduse kateeder kuulutab k e v a d s e m e s t 
r i k s  välja järgmised erikursused kõikidele soovijatele:
Vanemõp, Raivo Vetik — «Sissejuhatus kaasaja anglo-ameerika po

liitilisse teooriasse»;
Dots, Valdar Parve — «Ihu ja hinge probleem teadlastel (mitte pas

toritel)» veebruaris-märtsis;
Dots. Valdar Parve — «The post-physician era: probleeme USA ter

vishoiu filosoofilisest, ja sotsioloogilisest kirjandusest»;
Dots. Toomas Sutt — «Inimese koht, tähendus ja perspektiivid teise

nevas maailmas»;
Prof. Eero Loone — «Moodne ajaloofilosoofia»;
Dots. Rein Vihalemm — «Sissejuhatus teadusefilosoofiasse»;
Prof. Leonid Stolovitš — «Sissejuhatus esteetikasse» (vene keeles); 
öp. Jaan Kivistik — «Filosoofia piiratus ning ainus probleem».

Kuulajaks registreeritakse filosoofia kateedris. Loengud toimuvad 
pärastlõunasel ajal, auditooriumid ja kellaajad teatatakse täiendavalt. 
On võimalik sooritada arvestus.

Kursuse- Ja diplomi
töö teemasid

EV Sotsiaalministeeriumis välja töötatud rahvastikuprogramnli põhi
alused on Vabariigi Valitsus heaks kiitnud.

Ministeerium leiab, e( põhialuste alaprogrammide täitmine eeldab 
siiski veel täiendavaid uuringuid nii kogu vabariigi kui ka üksikute 
regioonide tasandil.

EV Sotsiaalministeerium loodab, et Tartu Ülikooli üliõpilased võta
vad osa täiendavatest uuringutest kursuse- ja diplomitöödena.

Soovitatavate diplomi-, praktika- või kursusetööde teemade loetelu:

1. Eestimaa noor perekond: rahvuslik koosseis, laste arv, vanemate 
haridus ja sotsiaalne kuuluvus, materiaalsed elutingimused jne. 
(1989. a. rahvaloendusandmete ja sotsioloogiliste' uuringute and
metel).

2. Noorte tuleviku- ja pereloomisplaanid.

3. Perekonna planeerimine: ideaalne, soovitud ja tegelik laste arv, 
rasestumisvastaste vahendite kasutamine, lastetuse probleemid.

4. Üksinduse probleemid, tutvumistalltuste tegevuse analüüs.

5. Töökollektiivide sotsiaal- ja perepoliitika, abi lastega peredele.

6. Lapsevanematele laste kasvatamiseks soodsate tingimuste loo
mine: vabariikKku, regionaalse ja töökoha probleemid.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20. 
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Omavalitsusorganite piirkondlik sotsiaal- ja perepoliitika,
* ei#

Omavalitsusorganite tegevus peretöövõtu uute vormide ar 
misel.

Naiste töö- ja olmetingimuste objektiivsed ja subjektiivsed ,]i 
jad (statistika + spetsiaalsete uuringute andmed). ,

bv0|i
Lapsehoolduspuhkuselt tööle naasvate emade ametialase K 
katslooni taastamise (uue eriala omandamise) tingimused. ^

Terviseõpetus kooliprogrammides: tegelik olukord, problee1*1̂  
vajadused. ^

Olemasoleva eestikeelse tervise-, seksuoloogia ja perekofii,a 
tusealase kirjanduse analüüs (probleemid, ettepanekud). .

мГ
Tervisliku elulaadi kujundamisele ja inimsuhete (perekonnas^ 
parandamisele suunatud televisiooni- ja raadiosaadete analK*1 ’

Sotsiaalse keskkonna mõju perekonna majaiidusliku ja sotsid 
aktiivsuse kujunemisel.

Eesti perepoliitika areng ja tulevikusuunad.

«Riskiperedc» määratlemine, ettepanekud nende abistamiseks

Noorte, naiste ja laste turvakodud: sotsiaalpsühholoogilised P 
leemid ja ettepanekud.

Laste ja noorte õiguste kaitse seadusandlus: tegelik oluköf 
lahendamist vajavad küsimused. (i

Alaealiste seaduserikkumised: dünaamika, prognoosid, sot**3 
mõjutegurid.

Alaealiste kinnipidamiskohad (probleemid, ettepanekud).

Laste päevahoiu erinevad vormid: riiklikud, kooperatiivsed j* 
lastesõimed ja -aiad, nende töö efektiivsus. ^

Eestis toodetavate ja kaubandusvõrgust saada olevate laste ff 
guasjade sortiment ja arengupsühholoogiline mõju; tootniis* 
kendatavate mänguasjade kavandite ja näidiste ekspertiis* ^

Perekonnanõuandlate tegevuse analüüs, perspektiivsed areng1'5 

nad.

Abielulahutuste mõju vanematele ja eri vanuses lastele. p

Lahutuste põhjuste ja nende dünaamika analüüs (vabafiW* 
regiooniti). ^

Üksikvanematega pered: sotsiaaldemograafilised näitajad, 

filised probleemid. и

Üksikud abi vajavad vanurid: piirkondlik jaotus, abi vajadlli 
tegelik olukord. )jS<

Puuetega laste (invaliidide) iseseisvaks eluks ettevalm*s^  

programmid.

Halastus- ja heategevusliikumise ajalugu ja laasarendaiiiin* 
Vabariigis.

Usaldustelefoni tegevuse analüüs.
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Kuulakem veel
wadia keelt -

Veel võib kuulda vadja keelt...
eesti k e e l e  r in g  k ä is  ok-
toobri alguses sügisesel ekskursioo
ni VADJAMAAL. Reisijuhiks oli 
kohalike oludega enim kursis olev 
ülikooli Õppejõud, soome-ugri dot- 

t HEI NIKE HEINSOO.

Alustati märjavõitu laupäeva- 
"()mmikus peahoone eest.

Vadjamaa ise pidanuks, kuskil 
^ rva  taga asuma. Esimene peatus 
tehti tegelikult hulk maad varem, 
juba Põhja-Tartumaal. Jõuga kää- 
bäskalmude juures selgitas habe
mik ajaloolane Heiki Valk nende 
yadjapärasust. Oldigi, jõutud vad
ilaste muistseile asualadele: need 
ulatunud Peipsi äärt pidi Võrumaa- 

. Eestimaa teatud paikkondade 
rahvakommetes olevat veel suhteli
s t  hilj aaegu mitmeid, vadjakul- 
lllurilisi jooni esinenud. Vadja ning 
l4;sti assimileerumise üle saab mit- 
'tlf'ti vaielda. Kummatigi on selge, 
(1' näiteks Kodavere murrakul on 
Sarnasust vadja keelega {Kodavere 
Murrakut võib pidada eesti kõige 
arliailisemaks).

niat. Narva nägu on mosaiik va
nadest ja uutest detailidest, tulvil 
erinevate kultuuride kõrvuolemise 
vastuoksusi. Kõrgel mustal plan
gul ilutseb väga suurte si.ni-must- 
valgete tähtedega kauniskiri «V I
RUMAA RESTAUREERIM1SVA- 
LITSUS». Tolle kõrval seisab lin
napiiri tähistav plekist ordenikuju- 
tis. Sealsamas kõrvuti sini-must- 
valge ja punalipp.

Nüüd tutvuti vaatamisväärsuse
— kuulsa Narva kindlusega. Kõrval 
asuvat Ivangorodi «lihnakaitsjat» 
võib sellest eraldada loodusliku va- 
hetegija — käredavoolulise N.jõe 
ja nende põhimõtteliste erinevuste
ga. Viimaseid teadis taas hästi se
letada Heiki Valk: ühe ehitise 
kompaktsusele vastandub teise laia- 
rinnaline võimukas massiivsus.

Vihmasadu sundis ekskursante 
peagi huvituma hoone sisemisest 
väljanägemisest. Seitse korrust on 
sisustatud väljapanekutega Narva 
ajaloo kohta ning mitut sorti näi
tustega. Torni roninuile saab ta
suks kauneim vaade linnale.

Ldasi jäi teele Narv,i finn, ise- Bussiteekonnal omandati eel- 
wiulik seik poolest, et siin koh- teadmisi vadja keelest ning vadja- 
b cbakõiade orgaanilist harmoo- lasrest. Eestimaad ikka kaugemale

Eesti ORO-s ehk 
RSR Moskvas

jättes jõuti aina lähemale tõeliste
le vadja küladele, öhtupimedas 
saabuti Jogõperä külla. Siia jäädi 
ööbima.

Teisel päeval käidi vadjat otsi
mas.

Ühe etnograafi vanades märk- 
metes seisab, et vadjalased olla 
soome-ugri rahvastest kõige rõõm
samad ja sõbralikumad. Eks ole sel 
ütlusel tõsi taga — miks muidu nii 
suurt seltskonda taredes ikka lah
kelt vastu võeti. Ei ole" kerge nel
jakümmend ühte pisikesse toapu- 
gerikku ära mahutada!

Veel olla vadja noorikud silma
paistvalt kaunid ja meestel mütsi 
ülemine osa punast värvi. Neid tä
helepanekuid enam õigeks kontrol
lida ei saa — vadjalasi on ju , veel 
umbes 60 vana memmekest.

Vadjalased ei tunneta eneste 
identsust — rahvaloenduse jaoks 
ning ka passi järgi on nad enam
jaolt venelased, Tegelikult elavad 
vadjalased kõik koos ja läbisegi 
isuritega, ning vahet teevad eneste 
vahe] vaid küsides: «Pajatad (need 
on vadjalased!) vai läkkeed (isu
rid)?» Juhtub, el mitte ainult sa
mas külas, vaid samas majas või 
isegi samas perekonnas võib olla 
nii isureid kui vadjalasi. Noori 
vadjalasi ei ole. Kiilas on küll 
kool, ent see on vene kool. Varem 
oli sellesama kooli koha peal puust 
kirik.

Jogõperä küla head keeleiuhid 
olid Mari Petrova ja Dunja Mihai- 
lova, Liivtšülas Nasto Andrejeva.
Nemad kõnelesid vadja keeles, pa
jatasid endast ja külaelust.

Vadja keelest saab eestlane üsna 
hõlpsasti aru. Isuri keelt mõistab 
jälle soomlane paremini.

Luutsa külas külastatigi üht isu
ri tädi — Fenja Petrovat. Temagi 
tütar, kes elab Leningradis, peab 
ennast juba pärisvenelaseks.

Vadja külad tühjenevad — paljud 
vanad inimesed tulevad siia veel 
vaid suviti elama. Hulga tühjaks
jäänud maju on ära ostnud vene 
datšnikud. Külapilt näibki üsna ve- 
nelik — pilku püüavad helesinised 
majaseinad, aknad, uksepiidad, 
tarad . . .

Selles suhtes moodustab mõni 
kohalik soome külake täieliku kont
rasti. Uudistati Vibja küla Kurgola 
poolsaarel, vesteldi tanumale kokku- 
tõtanud inimestega (nagu õpeta
janna Elviira Säkki jt.). Ka selles 
külas on vaid üksainus kooliskäija 
laps. Varem olnud aga oma soome 
kool . . .

Sõja ajal viidi kõik kohalikud 
Soome või Siberisse, asemele too
di venelased. Kui rahvas koju tuli, 
ei antud neile oma elamist tagasi, 
ega ka vene passe. Kus surnuaed 
põlluks küntud, kus kirikust klubi 
saanud . . .

Tagasiteel tehti peatus Jarnbur- 
gis, vadja keeli Jaama. Praegu 
pole see niigi palju vadja linn kui 
ehk Petseri setude oma. Ja üldse
gi pole Vadjamaad kui territoriaal
set haldusüksust kunagi olnud. Ka 
vadjalasi pole olemas, paberite jär
gi vähemalt mitte.

Maal, mida pale, kõnelevad ole
matud inimesed keelt, mis „ VEEL

EPP AIBEL, 
eesti fil. II k.

12.-18. .novembrini oli RSRi 
koondmeeskond Moskvas МГИМО 
(Moskva- Rahvusvaheliste Suhete 
mstituut) korraldatud teaduslikul 
Seminaril, mille sisuks ÜRO Julge
olekunõukogu. istungi võimalikult 
'Sepärane jäljendamine. Suhted ve-
l,e diplomaatiakorpuse järelkasvu
ga on mõningate vaheaegadega 
^stnud juba pikemat aega. Vormi- 
jjselt oli tegu järjekordse vastu- 
külaskäiguga.

«Julgeolekunõukogu» töös osale- 
s'd tudengid eesotsas Johnson Со 
Srnith University’ prof. Jesee Dentj- 
Sa,. noorhärrad ИСАА-st {Aasia ja 
Aafrika Maade Instituut), TO 
^SR-i esindus ja korraldajad. Üri
tuse eesmärgiks oli kinnistada dip
lomaatilise töö kogemust maailma- 
°rganisatsioonis ühes sellest tule
nevate etiketi jm. protseduurireeg
lite harjutamisega. Ning muidugi 
'■Jglise keele praktika, mis erinevalt 
Päris ÜROst oli kehtestatud ain
eks töökeeleks. Ilmselt'’ ei seatudki 
mingite reaalsete lahendusvarianti
de väljapakkumist endale eesmär- 
Riks, mäng käis mängu pärast. 
Arutati Kuveidi ja Kambodža küsi
must.

Nagu päris Julgeolekunõukogus- 
ki esineti 15 liikmesriigi nimel. 
Korraldajad olid seadnud tingimu
seks, et keegi ei esindaks oina ko
dumaad. Nii juhtuski, et Soome 
eest kõneles lihav neegerprofessor 
USA-st, talle sekundeeris aktiivselt 
Aap Neljas {TÜ juura V). Kahjuks 
olenes riikide reaalne esindatus ho- 
buserauakujuiise laua taga konk
reetsete esindajate isiklikest oma
dustest. Näiteks USA, NL ja UK 
võtsid harva sõna, kuid ilma tegid 
Cote dTvoire, Soome ja Jeemen. 
Ametlikul,'istungi! ei tulnud kahjuks 
kõne allagi Bafti küsimuste aruta
mine (etteantud päevakord). Era
vestlustes istungite vaheaegadel 
ilmnes märgatavalt soojem suhtu
mine, mis näitab seda, kui hästi 
osati oma suurriiklikku rolli sisse 
elada.

‘Üllatas МГИМО kasvandike per
fektne inglise keel ning tugev teo
reetiline ettevalmistus, mille nad 
on omandanud, vaatamata paljude 
stagnaaegsete rudimentide (sõjali
ne kateeder, kommunismi teaduste 
loengud jm.) säilimisele oma kõrg
koolis. Ilmselt on sellele kaasa 
aidanud piiramatud materiaalsed 
võimalused: uus klaasist ja betoo
nist peahoone, mida nad ise kutsu- 
vad «lamavaks pilvelõhkujaks*.

kõikmõeldav õppetehnika ja muidu
gi keelte intensiivkursused (kõik 
peavad valdama vähemalt kolme 
võõrkeelt). Lõpetajad saavad insti
tuudist lisaks sojaväetõlgi paberid.

RSR-i poolt osales kaheksa ini
mest, kellele selline üritus oli täies
ti uudne kogemus. Kokkupuude tu
levaste diplomaatidega oli kindlas
ti meile kasulikum, sest Tartus 
puudub Igasugune diplomaatiline 
väljaõpe. Saime praktilisi kogemu
si samalaadse ürituse läbiviimiseks.

«ÜRO Julgeolekunõukogu» näi
tas end taas tegevusvõimetu orga
nina. Kuigi osalevate riikide (v. a. 
Jeemen) vahel polnud põhimõtteli
si lahkarvamusi Iraagi suhtes, nõu
dis siiski agressiooni lõpetava re
solutsiooni vastuvõtmine pikki pin
gutavaid vaidlusi, mida oligi, tar
vis tõestada. Aga et istungjärk 
meeldiv ja kasulik oli, seda näitab 
kõigi osalejate pidev kohalolek viie 
pika tööpäeva jooksul.

Moskva linnatänavalu

Mis puutub pealinna elanike suh
tumisse Baltikumi, siis võib pare
mal juhul täheldada vastandlikke 
arvamusi. Enamasti jätavad polii
tilised sündmused moskvalase täies
ti külmaks. Alanud talvesse suhtu
takse siiski üllatavalt optimistlikult. 
Tunda on, et loodetakse Läänest 
tulevatele miljarditele, mida M. 
Gorbatšov on sealt välia nurunud. 
Külma ei paista vene inimene kart
vat.

Poed — pole isegi tikke, rääki
mata söögist. Sokkide ja viina jä 
rele seisavad mitmesaja meetri 
pikkused sabad. Raha väärtusest 
annavad aimu Arbatil müüdavad 
Gorbuškad (autori tuletis — d la 
Matrjoškad, kus Liidu presidendi 
sees on peidus kõik eelnevad pea
sekretärid). Hind kõigub 250 ja 
400 rubla vahel. Et kõrvaltänava 
kaubamajast saab Matrjona käite
iO korda odavamalt, siis on ilm
selt Arbati hinna sisse arvatud ka 
södurimütsis ja Nike-tossudes 10 

sõna inglise keelt oskava vene äri
ka vaatamine. Nende käest võib 
osta ühe leti pealt nii piibli, saja 
asendi kirjelduse kui ka B. Jeltsini 
viimase brošüüri.

Et spekulatsioon kindlalt m iilit
sa kontrolli all on, näitab episood, 
kus hallis mundris mees üsna too- 
reste võtetega ühele raamatumüü-

Eelmise laupäeva varahommikul 
kogunesid «Vanemuise» juurde vär
viteklites korporandid korp! Saka
last, korp! Ugalast, korp! Frater
nitas Liviensisest ja korp! Frater
nitas Esticast. Oodati bussi, mis 
viiks noored mehed Läti Vabariigi 
Liepaja linna.

Bussisõit vältas kaheksa tundi. 
Pärastlõunal jõudsime Liepaja Pe
dagoogilise Instituudi juurde, kust 
me küllakutsed olime saanudki.

Kõigepealt einestasime mõnusas
ti ühes kohalikus restoranis, sest 
Lätimaal on hinnad endised. See
järel toimus korporatsioonide esin
dajate vastuvõtt meid võõrustava 
pedagoogilise instituudi rektori 
juures. Peale Tartu meeste olid 
vastuvõtul ka Leedu ja Läti korpo
ratsioonide esindajad.

Kuulasime rektori lätikeelset ter 
vitust. Järgnev vestlus toimus mei
le kõigile hästi arusaadavas suur
riigi keeles. Saime tundma 1954. 
aastal loodud instituudi ajalugu 
Meie poolt võitis sõna ksv! Ants 
Tooming korp! Fraternitas Livien
sisest.

Huvipakkuvaim oli Läti Ülikooli

naiskorporatsiooni Gundega esin
daja sõnavõtt, milles la tutvustas 
lühidalt Läti Ülikooli juures tegut
sevat kaheksat naiskorporatsiooni.

Kella kuue ajal õhtul algas kõi
ge väsitavam osa sellest külaskäi
gust — «Korporatsioonide esinda 
jate etteaste kontsertetteaste» nagu 
oli kirjas kutsel. Selle avas Liepa 
ja noorte kammerkoor «Intis». 
Järgnesid kõikide korporatsioonide 
enesetutvustused. Kontserdi lõpetas 
ühine «Gaudeamus».

Kella üheksast kümneni anti, mei
le aega tutvuda oma võõrustajatega 
lähemalt. Tartu korporante kostitas 
pedagoogilise instituudi filoloogide 
kolmas kursus.

Kell veerand kümme algas ball, 
mis kestis varahommikuni. Oli aega 
jalga keerutada, sõlmida sõprussi
demeid ja ajada niisama mõnusat 
juttu.

Usun, et igaühele jäi sellest sõi
dust toredaid mälestusi ja hulk 
uute sõprade (sõbrannade) aadres 
se märkmikesse.

reb! PEETER TALVAR,' 
korp! Fraternitas Estica

(ajale raamatupoe juurest tuule al
la tegi, jättes teised, ilmselt oma 
platsi kinni maksnud, edasi kaubit
sema.

Paljudes joogikohtades (nagu 
meilgi) iunnevad end hästi «puhk
pilliorkestri poisid», kes vajaduse 
korral on valmis persona tum gru
unide «pasunasse puhuma».

Nii seminari kui Moskva uulitsa 
muljete lõpetuseks võiks märkida, 
et vaatamata hoogsale Euroopa 
aknasse piilumisele ei tasu Ida nst 
jalaga kinni virutada. Meil on seal 
veel palju õppida.

ALLAN ALAKÜLA.
ajal. I I I  k.

Eesti Arsti< 
teadusUII- 

õpilasfte 
Liidus

Esmaspäeva!, 19. novembril kell
18.15 toimus teadusraamatukogu 
kohvikus liidu eestseisuse järje
kordne töökoosolek.

Muude vähem tähtsate jooksvate 
küsimuste hulgast kerkis esile põ
hiline: nimekirja koostamine lähe
nevateks Edustuse valimisteks. O t
sustati, et moodustatakse koallt- 
sioonlnimekiri EAÜL-i liikmete 
(seltside ja korporatsioonide esin
dajate) nn. sõltumatute osalusel. 
Osa kandidaate on selgunud, osa 
veel mitte, seepärast on iiucd vääri 
kad kandideerijad teretulnud.

Niisiis, võimalikud hääd tudengi
test kandideerijad ning kandidaati
de esitajad: olete oma algatustega 
oodatud. Nimekirja esitamiseni on 
jäänud mõni päev . . .

PEETER PALUSAAR, 
stud. med.

N illid ka 
E esti

Havnfea»
a rs ti»

teaduss
Üliõpilast*

Liit
Teisipäeval viibis Maarjamõisa* 

A. Linkbergi nim. auditooriumis
F.HÜL-i asutaval üldkogul 46 üli
õpilast.

Esindatud olid kõik kursused. Kõ 
neldi stomatoloogilise kõrghariduse 
hetkeseisust Eestis. Leiti, et hamba
arstide praktiline ettevalmistus jä 
tab tunduvalt soovida. Erialaainete 
osakaal peaks olema suurem. Tut
vustati Rootsi ja Kanada dentistide 
väljaõpet. EHOL soovib meie õppe- 
töökorralduses kaasa kõnelda. Koos
oleku hoog ja otsustavus lubah 
seda uskuda.

Valiti EHÜL eestseisus järgmises 
koosseisus: eestseisja Alon Rass, 
siseasjade eestseisja Tolmas Män* 
naste, kirjatoimetaja Villu Vatter, 
laekahoidja Katre Kröönström, kur
suste esindajad Toomas Sitgur 
(I k.). Marek Vink (II k.), Meeme 
Möttus ( III k.), Lauri Vahtra (IV 
k.), Mait Lepik (V k.).

PRIIT MANNI.
TÕNU PEHTS

Kehakul
tu urlaste ! 
oma o rg a 
nisatsioon
15. novembril kogunes üle 39 

KKT-lase Kehakultuuriüliõpilaste 
Liidu (KÜL) asutamiskoosolekule.
Eelnevalt rahvale tutvumiseks jr 
gatud põhikir-.projekti tehti paar 
parandust, seejärel valiti liidu ‘S*- 
mees. Kolme kandidaadi seast sai 
kõige rohkem hääli IV kursuse tu
deng RAIVO PUHKE.

Juhatuse liikmete arvuks arvati 
sobivat 15 ja need valiti kohr ka 
ära Juhatuses on esindatud k*“ 
kursused ning kõigi Hidti ,aL ^ . 
toimkondade (majandus-, õppcm- 
spordi- ja kehakultuuritoimfcon/i) 

juhid.
Sisseastumismaksuks kehtestati

10 rbl., igasemestriline liikmemakfc 
on niisama suur.

Liidu tegevuse põhieesmärkideks 
on tudengkonna spordiaate edas* 
kandmine, alternatiivsele õppevor
mide juurutamine, KKT-laste vaba 
aja sisustamine. Plaanis on enda 
kanda võtta ka r-tlnt ja Obtkafcfvh- 
tade jagamine, öeioa kõvs f-õna 
sekka õppepl3?»nlde koostamise! 
ning õppejõudude vatfkul, samuti 
aidata lõpetajate! tööd leida.
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№

VENIA LEGENDI

10. detsembril kl. 10.15 toimub 
Jakobi tn. 5 õopehoone aud. 305 
biol. kand. Mati P ä ä s u k e s e  
avalik loeng teemal «VÄSIMUSE 
FÜSIOLOOGIA».

4»
Ma] a n d us geogr а a f i а k a teed r i 

dotsendi kt. R IHO MÄLLO venia 
legendi loeng teemal «Eesti põllu
majanduse territoriaalne organisat
sioon 1980-ndate aastate lõpul» toi
mub 5. detsembril kl. 14.15 Vane
muise 46 aud. 327,

ÜLIÕPILASSELTS RSR

Teisipäeval, Я7. novembril kl.
18.15 arutleb raamatukogu aud. 206 
ALLAN KASESALU ÜRO Julge 
oleku nõukogu rolli praeguses maa
ilmas, Tõlge oesti keelde.

TEADUSLIKUST 
MAAILMAVAATEST

28. ja 29. novembril kl. 17 toi
mub füüsikahoone aud. 170 (Tähe
4) loeng «Tänapäeva teadusliku 
maailmavaate ekslikkusest». Lektor 
llndo Uus.

ALPIKLUBI «F1RN*

Loengud algajatele toimuvad 
igal esmaspäeval kl. 18.15 Jakobi 5, 
aud, 301. Hsimene kord saame kok
ku 26. novembril.

24. novembril kl. 21 LAt PÄEVA- 
DISKO.

Pühapäeval', 25. novembril kl. 21 
õhtu Helsingi Tehnikaülikooli an
samblitega «RUPADUUR1» ja 
«THIGKHEADS*.

Videoteegis disko WET WET 
WET & Taimo Kolsar.

NB! Üliõpilaspilet ikka kaasal

* * *

Teisipäeval, 27. novembril kl. 20 
VIDEOSALONG.

JÄLGIGE REKLAAMI!
■» ¥ +

ÜLIKOOLI KOHVIKUS 
(Narva mnt. 27) —

saab õhtuti tantsida. Kolmapäeviti 
ootame kohvikusse diskosõpru, nel
japäeviti tulgu kõik need, kellel 
keerulisemad tantsusammud selged, 
sest muusika on helilooja Harry 
Tarvo bigbändilt. Pakutakse kok
teili.

Niisiis, kolmapäeval, 28. novemb
ril kl. 20—23.30 on diskoõhtu;

neljapäeval, 29. novembril kl. 
20—23.30 ans. «Tetrakord». Tuden
geil palutakse üliõpilaspilet kind
lasti kaasa võtta. Loodame, et vä
hemalt neljapäevastel kohviõhtutel 
kohtume ka ülikooli töötajatega.

Klubi

Uusi irükiseid
TÜ toimetised, vihik 907. Hälvi

kute psüühika ja õpitegevuse küsi
mused. Töid defektoloogia alalt. 
Tartu 1990, 400 eks., 184 lk., rbl. 4.

TU toimetised, vihik 906. Keha- 
kuttuurililkumise ja õppe-treeningu- 
protsessi juhtimise aktuaalsed prob

leemid. Toid kehakultuuri alalt.
Tartu 1990, 250 eks., 112 lk., rbl. 
2. 10.

Ученые записки ТУ. Вып. 905. 
Проблемы электроанализа и ад
сорбции на твердых электродах, 
сорбции на твердых электродах. 
Труды по химии XX. Электрохи
мия. Тарту 1990, 300 экз., 160 с.,
3 руб.

Meditsiini teooria ja praktika. 
Arstiteaduskonna päevale pühenda
tud konverentsi teesid. Tartu, 11. 
oktoober 1990.a. Tartu 1990, 400
eks., 92 lk., rbl. I.

Eesti perekond ja perekonna- 
ideaal. Perekonnaprobleemid IX.
Tartu 1990. 400 eks., 100 lk., rbl. 
1.70.

Estonian Poputation and the Fa
mily. Family Problems X. Tartu 
1990, 200 eks., 104 lk., rbl. 1.80.

Prantsuse argoo. Eriseminari ma
terjale. Tiiu Vilimaa. Tartu 1990. 
100 eks., 104 lk., rbl. 1.10.

G. Vuks. Formaalse loogika alu
sed. Teine trükk. Tartu 1990, 450 
eks., 112 lk„ rbl. 1.20.

Jüri Linkberg. Maooperatsioonid. 
Teine trükk. Tartu 1990. 500 eks., 
56 lk., rbl. 0.60.

Elvi Uist. Rahandus eile, täna, 
homme. Tartu 1990, 350 eks., 68 lk., 
rbl. 1.20.

Viktor Solovjov. Populatsioon ja 
biotsönoos. Tartu 1990, 400 eks., 
88 lk., rbl. 1.10.

«Akadeemia»
Tartus on müügile jõudnud ajakirja «Akadeemia» 9. number:
Armastuse anatoomiast — Aleksander Pulver\
Kognitiivse lähenemise võimalusi keeleteaduses — Haldur Oim; 
Teadmised ilma autoriteedita — Karl R. Popper\
Arhitektuur kui tempel — Leonhard Lapin;
Faust: Katkend — /. W. v. Goethe;
Niinimetatud diletantismist ehk praktilisest asjaarmastusest kunstide 

‘alal — J. №. v. Goethe-,
Šigtuna — Ago Vallas;
Põhjavalgus või fatamorgaana?: Balti-Skandinaavia liidu idee ja 

koostöö sünd ühest suurest sõjast teiseni Kaido Jaanson-,
Teenides isamaad: Riigikontrolör Karl Soonpäa päevik 1939— 

1940. III;
«Erna» grupi sünd ja selle tegevus 1941. aastal — Olo Jõgi\
Valve kui kohustus: К. A. Hindrey artikleid;
Ellu jääda ja edasi minna. IV' — Ilmar Tammelo; jm.
Nõudke ajakirjanduse müügikohtadest.

19. novembril ülikoolis

TRÜNN •  TRÜNN #  TRÜNN •  TRÜNN

I I  «млкБмпй Л  Mööbliröülised olid saanud
I l l l S i i l  gUt l l!Xl koopia ja korraldasid & p

oleku. Vastavalt hääletuste :s- 
ÄÄ ÜÜ"ü" ihb  mustele otsustasid töölised

ta Vi* ©Я Ä в * tada küll 52 laiapõhjalisi ''
kuid saata need Lääne turult- V 
52 kitsa põlijalift tooli 0^ и[.аП! 

Aktsiaseltsilt «Istujad» saabus teha, ent standardsed ning slt Ay 
tnööblijinnasse *Must Tamm» jax, neeii  j j a furuie_ Aktsiaseltsile .*■ 
milles nõuti eritellimuse järgi vat- tujad» teatati, et neile 
rnistatud 52 laiapõhjalist ja 52 kit- l0^se ainu(t $q цта põhjata 10 
sapöhjalist tooli. Töö eest lubati 
juhtkonnale osti tanu valuutas.

TRÜNN •  TRÜNN 0  TRÜNN Ф  TRÜNN •  TR

Toimetaja VARJE S O O T A *

VOLDEMAR KliS
25. sept. 1918 14. nov. 1990

tuuriga, viidi ülikooli telefonist 
üle automaatjaamale, tagati Ö P ^  
li suurürituste laitmatu heliteh01, 
iie teenindamine. Tema tegi alg11® 
aulas toimuvate tähtsamate süno' 
muste ja kontsertide Jindi_staniis, 
ga, ülikooli veteranide mälestus 
salvestamisega, tänu millele on 11 

listuudio juurde kujunenud а1П̂  
laadne kultuurilooline arhiiv- 1 
õpetas tulevastele žurnalistidele 11 

lisalvestuse saladusi, võttis 
ülikooli avalikust elust, 
suurkooli ja töökollektiivi tõe'1 
patrioot.

Manalateele on läinud teenekas 
töömees, kelle inseneritaipu ja käte- 
osavust on meie ülikool tundnud 
viimase nelja aastakümne jooksul 
Õppetehnika osakonna meister Vol
demar Kiis oli põline tartlane, üli
koolilinnas sündinud, üles kasva
nud, erihariduse omandanud ja oma 
töömeheteed alustanud. Aastatel 
pärast viimast suurt sõda töötas ta 
Tartu Raadiokomitees helitehniku
na, kuni ta kutsuti 1951. aastal 
tööle ülikooli. Siin kujunes ta pea
gi asendamatuks elektroonikuks, 
kes pidevalt otsis uusi teid ja teh
nilisi lahendusi oma erialal ja oli 
mitme professori kaasautor nende 
teaduslike ideede realiseerimisel: 
ideed nendelt, uue meditsiinilise ja 
teadusliku aparatuuri konstrueeri
mine ja katsetamine V. Kiisilt.

Ta oli mees, kelle algatusel ja 
juhendamisel varustati aula kvali
teetse võimendus- ja tölkeapara-

Ülikoolipere tundis VÖJ^,,. 
Küsi alati ahivalmis ja sõnapi“8' 
meistrina, mehena, kelle kündumu 
oli raadiotehnika, mida ta ka vl 
tuooslikult valdas. Trotsides kit88, 
tingimusi, suutis ta alati kiiu>‘ P 
dada oma põhimõttest: kui juba 1 

ha, siis kvaliteetselt.

20. novembril süütasime, k ü ü ^  
Voldemar Kiisi kalmul Puiestee* 
nava surnuaial, kuhu sängitati 
na töömehe põrm.

Kolleegid ja' sõbrad

Toimetusel on niisugune lul1!.j' 
nagu oleks lahkunud oma |H-re L 
ge. Ikka oli midagi küsida, PaJ  j(j 
dada v iia ... Abi sai alati. 
Voldemar Kiisil oli ka iga aJj. 
kohta oma ütlemine ning suhtu^ 
ne, mis pani teisigi mõtlema. AJ 
lehe toimetus mälestab teda J 
avaldab sügaval kaastunnet a. 
kaasale Elfriedcle ja poeg Olav

Raha on tu lekul

(vt. ka teisipäevane «Edasi»)

Kompensatsioonisummad on nüüd 
seks hakanud Eesti Sotsiaalfondis, 
osakaupa ülikooli jõudma. 20 . no 
vembrtl hakati kompenseerima õp 
pejõudude eelarvepuudujääke, 26..
27., 28. ja 29. novembril kella 12 
16-ni makstakse kompensatsiooni 
üliõpilastele. Maksmist jätkataks* 
detsembris. Seega on lootust, et 
üliõpilaste kurnatud organism saab 
peagi pisut turgutust.

Kannatagem veel pisut, kolleegid, 
abi on tulekul!

РЕЕТЕ,R PALUSAAR

задней
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N IM EK IRJAD

Nimekiri number 1 — 
EVELfN

1. Evelin Int
2. Eno Tõnisson
3. Olavi Paide
4. Terje Tari
5. Tõnu Vooder
6. Madis Päts
7. Kaarel Tarand
8. Margus Sanglepp
9. Hando Sinisalu

10. Taavi Toom
11. Tiit Riisalo
12. Margus Punab
13. Kai Uus
14. Juri Seilenthal
15. Leida Lepik
16. Indrek Tarand
17. Rainer Innos
18. Teet Jagomägi
19. Kalle Olli
20. Eve-Liis Andresen
21. Kristel Ehala
22. Maris Jesse
23. Juhan Kreem
24. Jüri Ploom
25. Mart Mägi
26. Olari Koppel
27. Hipe Tarve!
28. Ivar Valtin
29. Erik Salumäe

Nimekiri number 2 — 
ALMA

1. Marti Ambre
2. Martti Raidal
3. Tarmo Kilg
4. Tarmo Koll
5. Anzori Barkalaja
6. Kalle Voolaid
7. Kalle Viik
8. Andrus Kõiv
9. Aimar Kukk

10. Raivo Ruusalepp

Nimekiri number 3
1. Risto Otstavel
2. Indrek Vahtra
3. Andres Laanemets

Nimekiri number 4
1. Ivo Valter
2. Andres Rekker
3. Sven Tarum
4. Peeter Raudsepp
5. Rein Parelo
6. Karin Otter
7. Indrek Mustimets
8. Jaak Koppel
9. Janno Lauringson

10. Kärt Palo
11. Indrek Ild
12. Mart Loog
13. Aare Abroi
14. Tarmo Kariis
15. Toomas KarJis
16. Veiko Herodes
17. Uko Maran
18. Peeter Palusaar

Nimekiri number 5 — 
KAKTUS TENGELPUNGAS
1. Mati Tusov
2. Karli Lambot
3. Ain Kelus
4. Urmas Oru

* * «

P. S. Kaks nimekirja pakkumist 
jäi rahuldamata, sest jäädi hiljaks.

Mr. I „ E V E L IN ” ALM A
¥  ALMA ühendab üliõpil

1 .

2 .

3.

4.

5.

6 .
7.

8. 

9.

1 0 .

1 1 .

.12 .

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2 0 . 

2 1 . 

2 2 .

23.

24.

25.

26.

27.

28. 

29.

EVELIN INT (eed.)

ENO TõNlSSON (l(lt.)
OLAVI PAIDE (zurn.)

TERJE TARI (õigust.)
TÕNU VOODER (ied.)

MADIS PATS (ilgust.) 
KAAREL TARAND (fil.) 

MARGUS SANGLEPP (zurn.) 
HANDO SIN ISALU (lunU 

TAAVI Т00М (õigust.)

T I IT  R IISALO  Ikeei.l 
MARGUS PUNAB (ied.)
KAI UUS (aed.)

JÜRI SEILENTHAL (sotslol, 
LEIDA LEPIK (geogr.) 

INDREK TARAND (ajal.) 
RAINER INNOS daj.)

TEET JAGOMAGI (Kt.) 
KALLE OLLI (biol.) 
E V E -L IIS  ANDRESEN (fil.) 

KRISTEL EHALA (ied.) 

MARIS JESSE (ied.)
JUHAN KREEM (ojal.)
JÖRI PLOOM (õigust.)
MART MAGI (»aj.)'
OLARI KOPPEL (zurn.)

HIPE TARVEL (aial.)
IVAR VALTIN (õigust.)

ERIK SALUMAE (õigust.)

Veni, vidl. vlcl!

Vabad üliõpilased vabas üliõpilaskonnas I

Kus on Gustav Adolf? Vala on asutada Tartu Ollkooll

Taastaefem Tartu akadeemiline hiilgus!

Kõiki haavu el ravi aegt 

Ülikooli mure on meie ühine mure!

Mõistus võidab mandariinide võimul 

Üliõpilaskonnale oma "üliõpilasleht"!

Let's dance!

Meie kätega maailmale Tartul

On rõõm olla ühes nimekirjas Pätsi ja Tõnissoniga! 

Hea la odav toit tagab tervisel , . л,

ülikooli sööklatesse Edustuse oma kokad 1* 

üliõpilasvahetus avalikuks ja demokraatlikuks! 

Suhetes maalimaga me vahemehi el vaial 

Sama mees!

Läheb raskeks, nüüd läheb raskeks!

Alma mater'lsse dogmadeta teadus!

Ainete vaba valik on harituse eeldus!

"Wernerlsse" vaba valmi 

Ja poeesia!

!! I 111! 1 I ! 111! 111!! 1!!! 11!!! 1 i - 

Herakles läheneb Augelase tallidele! 

ühiselamud üliõpilaskonna kontrolli alla!

Värskeid värve, värskeid lõhnu!

Siis tärkab uus elu!

Hip-hlp, hurraa!

Hau!

Saplentl satl

on vabad kildkondlikkusest j° 
üliõpilaste jaotamisest vennü
dade värvide järgi. Lühtun}e ̂\; 
õpilaskonnast kui tervikust ja,.^ 
rnisiele vastu minnes peame & 
vaid üliõpilaste ja ülikooli №  '

j i Jj[P
¥  Kahtlemata on õigus 

väidavad, et ülikool peab VÕ4'1 ^ 
ma igakülgse hariduse ja ,nl d  
vatama vaid oma kitsa eriale . 
sialiste. Kahjuks praegu ei *e $ 
kool kumbagi. Seepärast t°e'n. 'f 
maseks ülikooli õppes üsteeiiji p 
berkorraldarnist, eelkõige j  
kui ainesüsteemile. Oleme ^ 
praeguseni ülikoolis säilin*w $ 
nastele» ühiskonnateadustele~ ^  
deemiline haridus peab ole№ 
ideoloogiast.

¥  Huridus tuleb 
väärtustada. Enne kui kõrgi1̂  
sega spetsialist ei hakka ? ^ 
väärilist tasu, ei pea me 
kuks ka kõrghariduse taSl 
muutmist.

konna aktiivsuse tunduvut 
Ülikooli ametnikkond pole м 
line lahendama üliõpilaste Pr

Valige «HVULIN» ja . . .  unelmaist saab tegelikkus.

H r. 4 novem brite e sid

me. Igapäevane elu on näid1, 
me võime loota vaid endale l%0 
hulgast valitud esindusele■ 
laskond peaks muutuma s: 
jõuks, nagu ta seda on I d a j 
maades.

Ф Peame õppima enda j  
ma. Hädavajalik on W,li , v 
Eesti üliõpilaste esindusorgo J  
hakkab lahendama üliõpilasi 
leeme Eesti tasemel

1. Luua ^eni veel mittede- 
mokraatlikus Eesti Vabariigis de
mokraatlik üliõpilasriik.

2. Nõuda kõigi Tartu Ülikooli 
õppejõudude atesteerimist ja õppe
programmide revideerimist avatud 
demokraatliku ühiskonna nõuele 
seisukohalt.

3. Nõuda TÜ välissuhete osakon
nalt välissuhete monopoli äravõt
mist. Üliõpilasvahetust ja õppima 
suunamist välisülikoolidesse korral
da ja avatud konkursside alusel.

4. Aidata kaasa uute üliõpilas

kohvikute ja -restoranide rajami
sele.

5. Nõuda Tartu Linnavalitsuselt 
jalgrattateede rajamist ja kuni 
uute sildade valmimiseni jalakäi
jate tunnelite kaevamist enne Ema
jõe ajutist peatamist.

6 . Nõuda ülikooli raamatukogu 
töö alustamist kl. 8, paljundusapa
raatide sisseseadmist; raamatukogu 
kohvikus võiks pidevalt müügil olla 
soe toil (kl. 12— 14), parem kohv, 
Šampanja ja konjak.

7. Aidata kaasa usuteaduskonna 
taastamisele, taastada ülikooli ki

rik, täiendavalt ehitada mošee ja 
sünagoog.

8 . Luua Üliõpilaskonna Fond, 
millesse nõuda raha riigieelarvest 
ja rikastelt sponsoritelt lisastipen- 
diumide ja toetuste maksmiseks 
üliõpilastele.

9. Balti Raudteekonna Eesti 
Raudteevalitsuselt nõuda erirongide 
sisseseadmist Tartu ja Tallinna va
hel ning täiendavalt Tartu—Viljan
di—Vändra— Pärnu laiarööpmelise 
raudtee ehitamist.

10. Ülikooli botaanikaaeda raja
da solaarium, kus üliõpilased end 
aasta ringi jurnestada saaksid.

ARMASTAN ALMAT/ 

Л.467/ TULE JA HA ALET А 

POOLT!

1. Marti Ambre, mat. Ш  ^

2. Martti Raidal, füüs. lH k

3. Tarmo Kilg, tuus. II ^

4. Tarmo Koll, mat. IV k- ,
л] I

5. Anzori Barkalaja, eesti ' ‘

6 . Kalle Voolaid, eesti fil-

7. Kalle Viik, eesti fil. I k>

8. Andrus Kõiv, ravi 111 k*

9. Aimar Kukk, keemia II* л

10. Raivo Ruusalepp, ajaloo
nL

Valimised ukse ees
Edustuse taastamise komisjon on 

oma töö lõpetanud. Valimistoim- 
konna kibedaim töö — valimiste 
läbiviimine — on kohe-kohe alga
mas. Nimekirjad on vastu võetud 
ja registreeritud, kaks nimekirja 
esitada soovinul tuli valimistoim
konnas tagasi saata, sest kõik tin
gimused polnud korrektselt täide
tud ning aegki oli läbi — vastavalt 
valimiseeskirjale lõpetati nimekirja
de vastuvõtt esmaspäeva hommikul 
kell 10. Edustuse valimistest on 
räägitud raadios ja TV-s, kirjuta
tud igas ülikoolilehes, mujalgi; 
ühiselamud ja õppehooned on täis 
roosasid valima kutsuvaid plaka
teid; kandideerivatel nimekirjadel 
011 veel mõned päevad valimiskam
paaniaks. Valimised on ukse ees.

Väike tagasivaade
Kuidas kõik käis? Kevadised

mõtted edustuse taastamisest, aka
deemiliste üliõpilasorganisatsioo
nide ühiskomisjon, üliõpilaste üld
koosolek 4, oktoobril, edustuse 
taastamise komisjoni valimine ja 
töö, valimiseeskirja väljatöötamine 
ja kinnitamine ülikooli nõukogus 
26. oktoobril, valimiste toimumise 
aja ja koha ning valimistoimkonna 
kinnitamine 31. oktoobril, nimekir
jade esitamine 23.—26. oktoobril 
ning ongi käes valimiste päevad 
4.,. 5. ja 6. detsember.

Tõsisemad momendid olid ehk 
piisavalt esindusliku edustusega te
geleva komisjoni moodustamine 
ning valimiseeskirja tegemine. 
Edustuse taastamise komisjon, kes 
valimiseeskirja nõukogule kinnita
miseks esitaski, valiti 4. oktoobri 
koosolekul. Tookord osales koosole
kul veidi alla poolesaja üliõpilase,

kes- esindasid kaheksat ülikooli tea
duskonda ning paarikümmend eri
nevat üliõpilasühendust. Kõik kohal 
olnud väljendasid oma arvamust 
edustuse loomise suhtes ning kõigi 
seisukoht oli, et üliõpilaskonna 
esindusorgani loomine on hädava
jalik ning et seda tuleb teha või
malikult ruttu. Üheskoos valiti 12- 
liikmeline komisjon, keda volitati 
koostama valimiseeskirja projekti 
ülikooli nõukogule kinnitamiseks, 
koostama konkreetne tegevuskava 
edustuse loomiseks ning korralda
ma edustuse valimised veel sel se
mestril, detsembris. Nõnda oli va
litud tööorgan, kel olid tegutsemi
seks ka küllaltki suured volitused.

(Järg 3. lk.)
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Valimised. . .
(Algus 2. lk.)

Valimiseoskirja tegemine oli ko
misjoni raskeim ülesanne. Ühelt 
P̂ olt oli ülesanne töömahukas, tei- 
^‘It poolt nõudis professionaalseid 
teadmisi valimissüsteemidest. Ko
misjonis peeti pikki vaidlusi põhi
printsiipide üle ning konsulteeriti 
spetsialistidega nüanssides. Otsus 
kasutada nimekirjalist proportsio
naalse esindatuse süsteemi tehti 
^misjonis üsna napi häälteenamu- 
*cBa, sest nii nimekirjalise kui isi
kuvalimiste süsteemil on plusse kui 
miinuseid. Nimekirjalise ^üsteemi 
Pohipuudusi meie olukorras on, et 
■meil pole ülikoolis välja kujunenud 
Liidiaid organisatsioone kindla 
P^tvormiga ja enam-Vähem kindla 
l0*tajaskonnaga, nagu on poliitili- 

parteid «suureg» ühiskonnas. 
"|cie organisatsioonid on väikesed 
ning ei erine oluliselt põhiseisukoh
ade poolest, samuti pole ilmselt 
Jwlgi üliõpilasühendusel arvesta
j a t  poolehoidjate hulka väljas- 
Pf)nl liikmeskonda. Sellises situat
sioonis on loomulikud koalitsioonid 
jMng nagu näha nimekirjadest, ongi 
^^m suuremat just nimelt tõsiselt 
imestatavad koalitsiooninimekirjad. 
Nimekirjalise süsteemi plussideks 
võib aga pidada, et see süsteem 
jjoosih meeskonnatööd ja mõistlikku 
kompromissipotiitikat, vähendab 
lsiklikke vastuolusid ja isikute do
mineerimist, teeb lihtsamaks vali
miste korraldamise ja hääletusprot- 
seduuri läbiviimise jm.

Kuidas valimised 
toimuvad?

*•—6. detsembril (teisipäev, kol
mapäev ja  neljapäev) kell 10 —20
oõtab ülikooli teadusraamatukogu 
ü*)ees valfmistoimkond. Valimis- 

fu4m on fuajees trepi taga, seal. 
. ,ls kevaditi-sügiseti on õppekir
janduse lett. Seal on seatud üles 
valimiskast ning lauad, mille taga 
Ktuvailt näitsikuilt saab iga valija 
^limissedeli, vajadusel esitades 
•sikut tõendava dokumendi, milleks 
Sl>bib ka raamatukogu lugejapilet. 
mis jn jg;,| tudengil raamatukogus

kaasas. Valimistoimkonna kasutu- 
ses on kõigi üliõpilaskonna liikmete 
nimekiri koos tähtsamate andmete
ga. Meenutame veel ka, et valimis
õigus on kõigil üliõpilaskonna liik
metel, kelleks vastavalt ülikooli 
nõukogu otsusele on kõik Tartu 
ülikooli päevase osakonna üliõpi
lased ning aspirandid. üliõpilas
kond on valimisruumis jaotatud 
kolme-nelja rühma vastavalt pere
konnanime esitähele.

Hääletamiseks tuleb kirjutada se
delile selle nimekirja number, milk' 
poolt valija soovib oma hääle anda. 
ning sedel lasta \ alimiskasti. Sede
lile tuleb kindlasti kirjutada ainult 
üks number.

Mis saab edasi?

Pärast valimiste lõppu neljapäe
va õhtul kell 20 avab valimistoim- 
kond valimiskasti ja korraldab 
häälte lugemise. Kõik protokollitak
se. Pärast häälte' lugemist trans- 
formeeritakse need kohtadeks (mä
letatavasti on Edustuses 25 kohta) 
nn. jagajate meetodiga, kasutades 
modifitseeritud Sainte-Lague reeg
lit. Tegu on võrdlemisi keeruka ma
temaatilise protseduuriga, mille vas
tu huvi tundjad võiksid pöörduda 
otse valimistoimkonna poole (mui
de luges just sel teemal sellel nä
dalal loenguid prof. Rein Taage
pera). Proportsionaalne esindatus 
tähendab, et nimekiri saab kohti 
proportsionaalselt saadud häälte ar
vule: näiteks umbes kolmandiku 
hääli saanud nimekiri saab ka um
bes kolmandiku kohtadest. Kandi 
daadid loetakse valituks nimekirjas 
märgitud järjestuses. Olgu öeldud, 
et häälte transformeerimine käib 
kompuutriga, ka muu info on ma 
stnamälus.

Valimistulemused teeb valimis- 
toimkond teatavaks hiljem alt kol
mandal päeval pärast valim iste 
lõppu, need kinnitab rektor ning 
kahe nädala jooksul kutsub vali- 
mistoimkond kokku valitud edus
tuse.

OLAVI PAIDE

Veel ühe organi 
satsiooni lõpp

Lõpufaasi on jõudnud Tartu Uli- 
k°oli Üliõpilaste* Ametiühinguorga
nisatsiooni lühike ja kaugeltki mit-

kuulsusrikas tee. Kui üliõpilaste 
^metiühinguorganisatsioon õppejõu
dude ja teenistujate omast 1984. 
aa>stal eraldati, näis sel perspektiivi 
p‘eyat, vähemalt loojate arvates. 
Esimesed paar aastat piisiski orga
nisatsioon kindlalt jalul — mtiidu- 
Rj selle aja ofitsiaalse mõõdupuu 
[ärgj. Ilmselt siis tehti ka need põ
himõttelised vead, mille tõttu üli- 
°Pilaste ametiühingust enamat ei 
s^anud — üliõpilaste huvide tõelist 
Csmdajat ja kaitsjat.

Miks üliõpilaste ametiühingust 
asja ei saanud, kes konkreetselt olia 
süüdi jne. - loomulikult võiks mi- 
'^yikus tuhnida ja mõneti oleks see 
Vajalik, aga miski muu on ilmselt 
Vajalikum. Et üliõpilastel oleks tõe-' 
P°olest neid kaitsev ja  esindav or- 
Kan. Selle vajalikkuses ei kahtle 
'ImseÜ keegi. Samas on ka selge, et 
?ee °rgan ei saa maa ja taeva va- 

rippuda. Need ajad ori möödas. 
*L|s «ülal» teati ja sealt ka näidati, 
^ida tudengile tarvis. Nüüd on .up- 
^uja päästmine jälle uppuja enese 
asi. Kas detsembri algul valitav 
cdustus suudab selleks õlekõrreks 
°Ha, peab näitama aeg.

Kui keegi on huvitatud oma arne- 
*iühingupaberi,test, siis kursuste 
hindajatel on võimalik neid kätte 
saada 15. detsembrini ülikooli 20, 
Ruumis 305 tööpäeviti kl. 10— 14. 
Samasse võib esitada ka kõik pre
tensioonid (kirjalikult). Nfeed vaa- 
*ab läbi üliõpilaste ametiühinguor
ganisatsiooni likvideerimise komis
jon.

Mis saab edaspidi igasugustest 
abirahadest ja dokumentidest, mida

seni vahendas aü? (Nüüd oleks pa 
ras aeg öelda: «Võõras muro — ise 
Te jü ei taha aü-d ...» .) Vastaval 
valitsuse määrusele ametiühingu^ 
enam sotsiaalabi ei vahenda, sel 
leks on suisa oma ministeeriufn 
olemas. Kelle kaudu tuleks aga 
taotleda igasugust id kompensat 
sioone, ühekorastid sünnitoetusi 
lapsehoolduspuhkuse rahasid jne. 
ei oska praegu vist keegi öelda 
Igal juhul inter regnum ei tohiks 
kesta üle kahe nädala (s. o. 16. det 
sembrist I. jaanuarini). Sõnaga 
jälgige reklaami!

Defitsiidiga on lugu keerulisem 
Kuna selle aas^a limiidid, fondid 
jne. on korduvalt muutunud, siis se! 
aastal ei tasu enam millelegi loofa. 
St. pesumasinate, külmkappide ja 
tolmuimejate nimekirjad on juba 
ammu poodi ära saadetud ja nen
de kohta saab informatsiooni otse 
«Kodutarbest».

Järgmise aasta osas valitseb aga 
täielik segadus. Esiteks pole veel 
limiite teatatud, teiseks pole tea-' 
da, kas tänavune süsteem jätkub 
või läheb kõik kommertshindadega 
otsemüüki, ja kolmandaks, kas 
ning kuidas likvideeritakse «võlad*. 
Sõnaga, olgu õnnelik, kes on mi
dagi saanud. Kes saanud pole ja 
tahab ilmtingimata protsessida, see 
võib seda loomulikult teha. Ainult 
enne tuleks endale selgeks teha, mis 
kellestki sõltub. Aü, kauplused ega 
kaubandusvalitsus ei tooda ühtegi 
asja, nemad ainult vahendavad ja 
jagavad. Ent vaesust ei saa lõpu
tult jagada.

Ja ongi kõik.

Sedakorda ülikooli üliõpilaste
aü-komi tee viimane esimees

ÜLO VELDRE

Homme on 
ülikooli aupäev

Aasta tagasi, mil ülikool sai taas 
oina rahvuslikku sünnipäeva pida
da, jäi see pilt ajalehes avaldama
ta. Ei mahtunud ühte numbrisse, 
te ise... Vaatame siis nüüd - üli
kooli tippu. Jah, see on Eesti Ü li
kooli tipp kaugel kõrgel mägedes. 
(«Mäetundeta ei tehta midagi. Eesti 
ülikooli tipp tuli siis, kui mäetunne 
oli tulnud.» — Heili Hani, UT'
17. nov. 1989.)

Tartu Ülikool ei ole veel palju
dele see tipp, kuhu pürgida. Hai-' 
ges ühiskonnas on ka kõrgkool 
haige. Tervendajate hulgas ei oie 
aga sageli neid, kelle sõna ja abi 
vaja läheks. Pigem pillutakse ül
dise laitusega kui püütakse süve
neda, analüüsida. Ja kui palju on 
ülikoolis neid, kes vaatamata üle
minekuaja keerulisusele püüavad 
siit võtta niipalju vaimuteadust, kui 
vähegi suudetakse?

Kui homme kell 12 läheksime 
aulasse kuulama rektor professor 
JÜRI KÄRNERIT, kes kõneleb sel
lest, kuidas koolitada eliiti, ning 
ajalooprofessor SULEV VAHTRET, 
kes tutvustab esimesi haritud eest
lasi, siis võib-olla saab sealt mõ
negi impulsi üheskoos edasimine
kuks. Ja ülikooli kammerkoori saab 
ka kuulata.

Pärast aktust, see on uinbcs kella

poole kahe paiku, koguneme Lossi 
ja Ülikooli tänava nurgale. Siis 
juhtub nii, et kaevatakse esimene 
kopatäis mulda uuele humanitaar
teaduste hoonele. Ja kuulame, 
mida uue õppekorpuse kohta räägi
takse.

Kui möödunud aasta juubeli 
aegu oli aulasse raske pääseda, 
siis nüüd on oodatud-kutsutud 
kõik. Täiesti vabalt, ilma mingi kut
seta. Kohtumiseni aulas!

BALLILE oodatakse neid, kes pi
leti või kutse omanikuks saanud, 
«Vanemuise* suurde majja kella 
kaheksaks õhtul. Kuidas seal aega 
veeta, sellest kõneles toimetusele 
üks korraldajaid ANDRES REK- 
KER (korp! cSakala»): «Kontserdi
saalis saab tantsida ETV ja ER 
bigbändi saatej, kes mängigi vanu 
ja uusi lugusid, teatrisaalis võib 
käia vahepeal vaatamas katkendeid 
operettidest ja ballettidest. Foto
graafil võib lasta end pildistada, 
aega saab veeta ka baarides. Balli 
lõpetab üllatus, mille kohta öeldi, 
et see läks maksma päris palju 
ning et kes lõpuni vastu peab, saab 
üllatusest midagi endalegi.»

KALLE HANSENI foto

Majandusõpetuse 
reformimine on 

valuline
Majandusteaduskonna probleemid 

kõrgkooli reformimisel sarnanevad 
ülikooli teiste teaduskondade ja 
kogu kõrghariduse omadega. Põh
jused on siin samad — meie nõu
kogulik hariduspoliitika ja ühiskon
na vaesus. Siiski on meil võrreldes 
paljude teiste teaduskondadega olu
kord komplitseeritum. Jättis ju käi
masolev majandusreform jõusse 
füüsikaseadused ja matemaatikava- 
lemid, kuid meil seni kasutatud ma
jandusõpetuse teoreetiline alus 
marksistliku poliitilise ökonoomia ja 
teadusliku kommunismi näol osu
tus paikapidamatuks. Sellele olid 
aga üles ehitatud kõik meil loeta
vad, mitte ainult teoreetilised, vaid 
ka rakenduslikud õppeained. Selle
ga seoses kuuluvad paljudki rahva
majanduse planeerimise, rahvama- 
jandusökonoomika, riigi rahanduse 
jne. põhitõed ümberhindamisele.

Asja komplitseerib veelgi see, et 
meile ei kõlba majandusõpetuse 
uueks aluseks mõni suvaline turu
majanduse kontseptsioon. On ju

neid nii parem- kui vasakpoolse
maid ning igaüks neist kajastab 
mingile konkreetsele riigile sobivat 
süsteemi ja selle arengumudelit. 
Kuid milline neist just meile sobib? 
Võib olla ei sobi meile olemasole
vatest ükski, sest käsitletakse ju 
neis kapitalismi rüpes võrsunud tu
rumajandust. Meil, kes me läheme 
sellele üle nn. sotsialistlikust süs
teemist. peab kindlasti olema oma 
spetsiifika. Järelikult puudub meil 
veel usaldatav teoreetiline alus, m il
lele üles ehitada ühe või teise meie 
turumajandust ' käsitleva õppedist- 
sipliini loengumaterjal. Teadusloo 
järgi kulub uue teooria lõplikuks 
väljaarendamiseks ca 40 aastat. Et 
aga turumajandust on vaja juba 
täna õpetada, siis võetakse aluseks 
mingi üks õppejõule enam meeldima 
hakanud välismaine teooria turuma
jandusest ja püütakse Eesti ja N 
Liidu probleeme käsitleda läbi selle 
prisma.

(Järg 4. lk.)

Valitsuse 
veera

27. novembril:

ф  Kõigepealt arutati reedese 
nõukogu päevakorda.

Põhiküsimuseks kujuneb majan
dusteaduskonna olukord ja perspek
tiivid. Ettekandja on dekaan prof. 
Mart Sõrg. Oma töö on ka teinud 
komisjon (O. Lugüs, U. Mereste, 
R. Mäll, R. Kaarepere). Dekaan ka
vatseb analüüsida kaadri olukorda, 
õppetööd ja selle ümberkorralda
mist, materiaalset baasi (sissejuha
tuseks on lehes lugeda M. Sörgi 
artikkel — toim.).

Komisjoni õiend oli resoluutsem. 
Selles viidatakse õpetamise maha
jäämusele, kehvale materiaalsele 
baasile, vajadusele tõsta õppejõu
dude kvalifikatsiooni.

Komisjonil oli ettepanek viia po
liitilise1 ökonoomia kateeder majan
dusteaduskonna koosseisu ja reor
ganiseerida see koos kõigi kohtade 
vakantseks kuulutamisega majan
dusteooria kateedriks ning rajada 
teaduskonda sotsiaalmajanduslike 
uuringute labor.

Sõnavõttudest: tuleks ühtlustada 
EPA, TTÜ ja TÜ majandusõpetus 
(L. Allikmets), konkretiseerida olu
korda teaduskonnas — millisofd 
muudatusi on vaja teha struktuuris 
(J. Kärner), dekaan peab andma 
oma arvamuse selle kohta, kas ta 
on huvitatud poliitilise ökonoomia 
kateedriga ühinemisest (I. Orgo),

Otsuse projekti ei olnud veel pal
jundatud, kuid ettelugemisel jättis 
see siiski ebamäärasuse ja teatud 
venitatuse tunde. Hämmingut teki
tas see, et õppejõududel on raskusi 
võõrkeelse erialase kirjanduse luge
misega.

Prof. V. Türk püüdis põhjendada 
poliitilise ökonoomia kateedri 125- 
aastast järjepidevust ning ei pida
nud kohest ühendamist majandus
teaduskonnaga õigeks. Ta taotles 
võimalust muuta kateedri nimetus, 
reorganiseerida õppetöö, luua la
bor. Valitsus seisukohta ei võtnud, 
küllap ollakse nõukogus konkreet
semad.

a  Teine tähtis küsimus nõuko
gus on audoktorite valimine. Tea
duskonnad on oma ettepanekud tei
nud. Arutelul selgus, et arstitea
duskonna üks kandidaate Uppsala 
ÜI ikooli kõrv а - n ina -kurguha iguste 
kateedri juhataja prof. Matti An- 
niko sobib enam TÜ auliikmeks 
ning ta < tsustati kandidaatide ni
mekirjast välja jätta. Reedel lan
getab nrukogu otsuse salajasel 
hääletamisel.

#  TÜ AUDOKTORITE KANDI
DAATIDEKS on esitatud:

1. Kirjanik Bernard Kangro

2. Lundi Ülikooli füüsikaprol Ind-
i rek Martinson

3. Helsinki Ülikooli sisehaiguste 
prof. Maximillian Siurala

4 . Helsinki Ülikooli neuroloogia- 
prof. Erkki Kivalo

5. Lublini Meditsiiniakadeemia rek
tor prof. Zdzislav Kleinrok

6. Stockholmi Karolinska Instituudi 
biokeemia prof. Viktor Mutt

7. Budapesti L. Eötvösi Ülikooli 
soome-ugri keelte kateedri prof. 
Gabor Bereczki

S. NSVL TA Sotsioloogiainstituu- 
di direktor prof. Vladimir Jadov

9. Stockholmi Ülikooli prof., etno- 
loog Gustav Ränk.

* * *

О  Nõukogus jagab vee! allakir
jutanu informatsiooni teaduskraadi- 
dide komisjoni nimel.

a  Kinnitamiseks on ennast esi
tanud TU Kehakultuuriüliõpilaste 

Liit.

a  Professor Helmut Piirimäe in
formeeris valitsust I. detsembril tä
histatavast ülikooli tähtpäevast
(teave on eraldi loos samal 3. le
heküljel — toim.). Kalmistutele m i
nekut 1. detsembril ei tule, selleks 
on sobivam aeg 1. septembril.

(Järg 4. lk.)
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Valitsuse
v a a rg

(Algus 3. lk.)

ф  Nõukogus tulevad arutusele 
ka uued vastuvõtueeskirjad ja tälen- 
duskeskuse põhikiri. Projektid ja 
gati teaduskondadele kätte.

# * #

Ж
 Rektor tutvustas teoloogia* 
onna avamisega seotud prob
leeme. On tulnud mitmesuguseid 

ettepanekuid ja kirju. Läbirääkimi
sed käivad. Sellest lähemalt mõnes 
järgmises lehenumbris, samuti ТО 
uutest lõpudiplomitest.

* * *

«Mati Salundi informeeris 
sust pedagoogika instituudi 
loomise seisust. Teaduskondade toe

tust pole see jätkuvalt leidnud, on 
veel lahtisi otsi. Peeti otstarbekaks 
arutada küsimust detsembris koos 
teaduskonna põhimäärusega.

VEERA ANT.
TÜ teadussekretär

Jõulu
vaheaeg

Juba kevadel teatas ülikooli aj 
leht, et sel aastal on ülikoolis jõu 
luvaheaega oodata. Kes veel sellest 
midagi ei tea, nende jaoks kinni
tame uuesti, et jõuluvaheaeg algab
22. detsembril ja kestab 6. jaanua 
rini. Sessioon kestab 7.-26. Jaa 
nuarini. Pärast seda on veel väike 
vaheaeg 27. jaanuarist — 3. veeb 
ruarfni. Kevadsemester algab
4. veebruaril.

A r s t i t e a d u s k o n n a s  puha 
takse mõnevõrra teistel aegadel 
Jõuluvaheaeg kestab 21. detsemb 
rist 1. jaanuarini. 2. jaanuarist kuni
18. jaanuarini kestab õppetöö
19. jaanuarist 2. veebruarini õien
datakse eksameid, mille õnnelikke 
sooritajaid ootab väike vaheaeg 
veel 4.— 10. veebruarini. Arstid 
alustavad kevadsemestrit 11. veeb 
ruaril.

Majandusõpetuse...
(Algus 3. lk.)

•Selline oma vaadete ümberhinda
mine õppejõududel, kes aastaküm
neid on tuginenud K. Marxi ma
jandusõpetusele, ei ole sugugi ker
ge ülesanne. Võtab jü maailmavaa
te muutmine aega, mistõttu on üsna 
tõenäoline, et alateadvuses ei ole 
kõik marksismi mõjud sugugi ka
dunud. Siin kerkib üles ka eetika- 
probleem — osa õppejõude peab 
ilmselt jutlustama seda, milles nad 
pole veel raudselt veendunud. Lõp
likult laheneb antud probleem inim
põlve pärast, kui vahetub õppejõu
dude kaader. Kuid praegu ei ole 
meil võimalik kusagilt paremat 
kaadrit võtta. Isegi läänesakslased 
käivad Ida-Saksa majanduskõrg
koolides professoreid ümber kasva
tamas. selle asemel et need oma 
kaadriga asendada.

Eetikaprobleemide kõrval segab 
meie ümberprofileerimist tunduvalt 
ka ajafaktor, õppejõududel on vaja 
loenguvaba aega, et nad saaksid 
konspekte teoreetiliselt töödelda. 
Loengute kõrvalt suudab heal ju 
hul neid vaid veidi kohendada. See- 
-ga peaks õppejõude selleks tööks 
1— 2 semestriks õppetööst vabasta
ma. Kuid meie loengukoormus 79 
tunniga sügissemestril (statsionaar
se õppetöö osas) osutus ülikooli 
kõrgeimaks. Näiteks samasuguste 
probleemide küüsis vaevleval õigus
teaduskonnal on see 34 tundi ja po- 
liitökonoomidel 49 tundi. Et meil 
qn 6 kateedrit, siis selleks, et iga! 
õppeaastal vabastada ühekš se
mestriks 2 õppejõudu ja 4—5 aas
taga anda igale õppejõule üks vabä 
semester, oleks teaduskonnale vaja

lisaks olemasolevale veel 6 õppe 
jõu kohta.

Eeltoodud pähklid tunduvad veel 
Õhukesekoorelistena järgmiste prob
leemide kõrval. Kui me õpetame 
üliõpilastele turumajandust, siis sel
lega pole neil lõpetamise järel 
praktiliselt midagi peale hakata. 
Turumajandus ehitatakse meil üles 
heal juhul 10—20 aastaga. Vahe
märkusena ütlen, et Hiinas minnak
se juba 30 aastat üle turumajandu
sele, aga üleminekuperiood pole 
veel lõppenud. Nii oleks praegu tar
vis üliõpilastele õpetada hoopiski 
kasarmusotsialismilt turumajandu
sele ülemineku strateegiat ja takti
kat — Seda, kuidas üleminekupe
rioodil toime tulla. Aga ülemineKu- 
teooria kogunistiitpuudub, on vaid 
kogum üksteisele risti vastukäivaid 
arvamusi. Seni, kuni Ülemnõukogus 
jü valitsuses- vaieldakse abinõude 
ja teede üle, ei oska ka õppejõud 
õiget retsepti välja pakkuda. Vaid 
praktika kujuneb siis tõe kriteeriu
miks. Aga jällegi, millele, siis prae
gu tugineda?

Eeltoodud raskuste tõttu ei 0 I2 
imeks panna, et tekib suur lõhe va
bariigi juhtorganite, rahvamajan
duse, ülikooli juhtkonna ja üliõpi
laste ootuste ning meie poolt nende 
rahuldamise reaalsete võimaluste 
vahel. Siiski ei püüa me käed rü
pes oodata, kuni valmis lahendused 
meile sülle kukuvad, vaid oleme ka
vandanud ja pidevalt otsime teid, 
et edasi minna, et ajaga sammu pi
dada.

MART SORG

Nikolai KQttise 
stipendium

Tartu Ülikool kuulutab välja konkursi härra Nikolai Küttise stipen
diumile 1991. aastaks (10 000 Kanada dollarit ühekordseks uurimis
tööks Soomes eesti aspirandile metsanduse arendamise ja ökoloogia 
alal). . '

Stipendiumi statuut on avaldatud ajalehes «Edasi» 21. 
1990.

veebruaril

Stipendiumi taotlejail esitada Tartu Ülikooli rektori nimele hilje
malt 31. detsembriks 1990 põhjendatud taotlus, soovitus, elulookirjeldus 
ning õppeasutuse/töökoha administratsiooni nõusolek kandideerimiseks.

25. novembril 1990

AAVO LUUK,

Tartu Ülikooli Fondi 
nõuandva toimkonna sekretär, 
Tartu Ülikooli teadusosakonna 

teadussekretär

Matemaatikateadus
konna üliõpilaskonna 

Eestseisusele
On kena, et vastloodud üliõpilas- 

organ on üheks oma esimeseks tä
helepanu valdkonnaks võtnud ühis
elamutega seotud probleemistiku. 
Nagu selgub Teie kirjast, oli 1. no
vembril toimunud koosolek lahtine 
ning seetõttu oleks ilmselt otstar
bekas olnud sinna kutsuda ka asja
omaseid inimesi — komandante, ma
jandusosakonna töötajaid, rekto
raadi esindajaid. Usun, e{ sellisel 
juhul poleks vajat olnud vaeva näha 
avaliku kirja (ilmus UTs nr. 31 — 
toim.) koostamisega ning temale 
vastuse ootamisega.

Püüan anda lühidalt vastused 
Teie küsimustele. Seda eelkõige 
põhjusel, et rektoril on kavas ühis
elamutega seotud probleemide 
aruteluks kokku kutsuda TÜ nõu
kogu ja valitsuse üliõpilastest liik
med ning ühiselamute vanemad.

О  1. Praegu on vastutus ühis
elamute, nagu kõigi teistegi üli
kooli hoonete haldamise eest pan
dud majandusosakonnale. Vastavalt 
TU nõukogu otsusele nr. 5 1. juu 
nist k. a. tuleb ühiselamud üle viia 
hotellirežiimile ning ühiselamute 
haldamiseks moodustada ülikooli 
juurde Iseseisev majandusüksus — 
Tartu Ülikooli Üliõpilasküla. Selle 
üksuse töö alustamine on kavanda
tud 1. jaanuarile 1991. aastal. Seni 
on Üliõpilasküla moodustamist ta
kistanud TÜ 1991. aasta eelarve 
projekti puudumine (ei ole teada 
võimalused ühiselamute doteerimi
seks) ning ka üliõpilasi esindava 
organi — nüüd siis TÜ Üliõpilas
konna Edustuse — puudumine, ku
na rektoraadi arvates neaks olema 
vähemalt pool Tartu Ülikooli Ü li
õpilasküla nõukogu koosseisust 
ilmselt 3 inimest) määratud edus

tuse poolt.
О  2. Ajaloost niipalju, et kuni 

£i0-ndate(laastate keskpaigani, valva
sid ühiselamuid ainult üliõpilased 
_a seda küllaltki edukalt. Hilisemal 
ajal on, ülikool leidnud rahalisi var 
hendeid kas osalise või täieliku 
palgalise valve organiseerimiseks.

Kahjuks on aga kõrgkoolides keh 
tivad valvurite palgamäärad selli- 
sed, et nende kohtade täitmine (eri-< 
ti viimastel aastatel) on osutunud 
võimatuks. Oleks loomulik, et sel
lises situatsioonis võiksid (peaksid) 
majaelanikud, kelle huvides valve 
ju töötab, leidma koos komandan
diga lahenduse. Aeg-ajalt on see 
mõneski ühiselamus õnnestunud.

Tartu Ülikooli Üliõpilasküla te
gevuse üks olulisi eesmärke peaks
ki olema efektiivse valvesüsteemi 
väljatöötamine ja rakendamine. See 
on aga nõukogu ja üliõpilasküla ad 
ministratsiooni ülesanne (majan
duslikud võimalused selleks on neil 
oluliselt suuremad kui praegu üli
koolil).

#  3. Kindlasti muutub. On sel
ge ,, et riigipoolne dotatsioon ühis
elamutele väheneb. On loomulik, et 
paljud kasutatavad materjalid ja tee
nused kallinevad — siit jällegi pa
ratamatu üüri tõus. Üür tõuseb 
kindlasti ka juhul, kui ühiselamutes 
lõhutakse rohkem, ja langeb, kui 
lõhkumine väheneb. Seega peab 
lõppkokkuvõttes ühiselamute üür 
sõltuma ühiselamute ekspluateeri
miseks tehtavatest tegelikest kulu
tustest ning turumajanduse tingi
mustes (kaugemas tulevikus) mõ
jutab seda ka nõudmine ja pakku
mine elamispinna osas.

Teiselt poolt peab riigi poolt ole 
ma korraldatud süsteem, mis kind 
lustab üliõpilasele vajaliku hulga 
raha. Muu maailm rakendab sel
leks üliõpilaskrediiti. Analoogilisi 
mõtteid arendatakse ka meie valit 
susringkondades. Siingi oleks vaja 
lik üliõpilaskonna aktiivne sekku 
mine.

О  4. Mõneti on küsimus vasta
tud.' Lisaks veel vaid niipalju, et 
ettepanekud üüride muutmiseks teeb 
Tartu Ülikooli Üliõpilasküla nõu 
kogu ning aeg ja ulatus sõltuvad 
eespool toodud teguritest.

Lugupidamisega
VELLO PEEDIMAA

/ М
VENIA LEGENDI

4. detsembril kl. 12.15 peab T
I t. 4 aud. 254 venia legendi kc | 
eripedagoogika kateedri d<>jsC. 
kt. V IIV I NEARE teemal  ̂
siivne laps».

NÄITUSED 
RAAMATUKOGUS

Reedel, 30. novembril kl. 
prof. Sergei Issakov raam atu d  
näituse «Eesti Vabariigi ajal 11', 
nud vene raamat». VäljapaFr  
saab vaadata detsembri lõpurn-

Kohviku ees on ekspoii^L 
Ilme Loigu loodusmaalid ja P0,,; 
lan. See näitus jääb aV
16. detsembrini.

NAKi ÖHTU

klEsm aspäeval, 3, detsembril |'(j 
on ülikooli vanas kohvikus 
NAKi õhtu.

Reedel, 3U. novembril kl. ^J
dengiansambli «JASKAR* Г*”1

Ф avatud baar *
V diskotiimps olemas

Kes said 
meistrlpaberld?

ti

23. novembril, BETTI ALVERI 
sünnipäeval tuli Tartu Kirjanike 
Majas kokku žürii koosseisus Karl 
Muru (esimees), Tiia Toomet, 
Kauksi Ülle, Priidu Beier, Henn- 
Kaarel Hellat. Tuldi, et otsustada 
Betti Alveri auhinna vääriline luule-
3 proosadebüüt. Arvesse läksid 

raamatud, millest on ilmunud tea
de «Reedes» ajavahemikul 1. sep
tember 1989 kuni 1. september

1990. Seekord jäi vaagimisele 17 
luulekogu ja 6 proosaraamatut. 
Autasustamist väärivaks autoriks 
peeti luuletajatest VALERIA RÄNl- 
KUT, proosadebüütidest tõsteti kõi
ge enam esile JAAN UNDUSKI 
«Kuum».

Auhinnad antakse kätte praeguse 
aasta lõpus.

HENNO VARI

«Avatud aken»

Laupäeval, I. detsembril ja А  
päeval, 2. detsembril kl. 2' 
D A L A L O P U D L S K O D .

N B ! ü l iõ p ila s p ile t  kaasa !

kl*
Pühapäeval, 2. detsembril j/

Soome gospelmuusikaa11

«ЕХГГ» kontsert. , Г
Pääsmed müügil tund еП |,| 

gust kohapeal. Pääse L- fl1

Teisipäeval, 4, detsembril ^

V1DEOSALONG.

JÄLGIGE REKLAAMI!

Ü L IK O O L I K O H V lK l^  
(Narva mnt. 27)

Nii on pealkirjastanud oma näi
tuse lätlanna ILVA BUNTIKA. Ise
011 ta jätnud näituse juurde read, 
millest valisin mõned: «Nii kaua 
kui ennast mäletan, on minu hing 
kui pärani aken muusika, luule ja 
ärvide maailma. See ilu koguneb 

mu hinge ja aeg-ajalt lahvatab 
sealt värvide ning kujunditena val
gele paberile vahel päikesepaisteli
selt; kirkalt, vahel kurvalt või tu
medalt traagiliselt.»

Ei oska seda ilu, ei, see pole õige 
sõna, tundeid ja mõtteid, mida ta 
ise on tahtnud edasi anda või mida 
mina sealt endale leian, küll selles 
lühikeses sõnumis edasi anda. 11 va 
Buntika, kes on Ventspilsi noorte
koori dirigent, käis oma näituse 
avamisel pühapäeval. Tema akva

relle saab ülikooli klassikalise mui
nasteaduse muuseumis vaadata tei
sipäevast reedeni kl. 11 — 16.30 ja 
laupäeviti kl. 10— 13.30. Kunstniku i 
enda valitud muusika saatel saab 
süveneda tema akvarellide maailma, 
millele on vaid vaataja jaoks peal
kirjad andnud, temale endale seda 
tarvis ei olevat. Tema teemad on 
aga elu ja sündimine, inimese tee. 
läti folkloor. . .

«Avatud akent» saab avada üks
nes prantsuse helilooja Vangelise 
ooperi «Sauvage» helide saatel. 
Muusika on valinud kunstnik ise. 
see on temale tihedalt seotud Eesti 
ja eestlastega.

Uv
saab õhtuti tantsida. KolnmP1 

ootame kohvikusse d is k o s õ p j. ’,^ 

japäeviti kõiki neid, kellel * «' 
semad tantsusammud selge у/ 
muusikat teeb helilooja HarÖ 
bigbänd. Pakutakse kokteil1'.

Niisiis, kolmapäeval, 5. . r,; 
ril kl. 20—23.30 on d isk o õh tu,f  

japäeval. 6. detsembril
23.30 ans. «Teatrakord».

Tudengeil palume üliõP"^ 
kindlasti kaasa võtta. L o o d k i 
vähemalt neljapäevastel 
tel kohtume ka ülikooli töot >

VARJE SOOTAK Toimetaja VARJE SOOy

Ü L I K O O L I  A J A L E H T  ( , <1
Lehe talituse aadress 202400 Tartu, Ülikooli t. 18. TÜ, ruumid 240, 241. tel. 3 51 80. Tartu, Trükikoja triikk. Tartu,’ Ülikooli 17/19, ПГ. * l :T» ilmub 
Tellim. nr. 3813. Tiraaž 3000.

«I nivorsitas fartuensis»— газета Тартуского Университета, 202400 Эстонская Республика. Тарту, ТУ. Юликоолн 18—241. 1ел. 3 5180.
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jalule»«ülikool tõuseb
Ülikooli värvilindid kahel sambal, 

°°sad alpikannid puldi kõrval, 
e.V paar kena lillekorvi, traditsioo- 
_'used loorberid . . .  Niisugune oli 
d.*pa eelmisel laupäeval, 1. detsemb
ri Päeval, mil jälle, enamik aga 
,sjniest korda Eesti Vabariigi kom- 
,®l ülikooli päeva tähistab. Korra 1- 
MaJateaduskonna dekaan prof. HEL- 
jUT PIIRIM ÄE meenutas aktust 
vades neid, kes suutsid 71 aastat 
aRasi oma rahvale oma ülikooli 
ku Neil oli meelekindlust ja pea- 
^kkam ist.
Seejärel sai kuulata kaht etlekan- 

uj-; rektor prof. JÜRI KÄRNER 
°neles eliidi koolitamisest (loc 
ь';*1-) ja eesti ajaloo kateedri ju- 
*аЦ а  prof. SULEV VAHTRE esi- 
. estest haritud eestlastest (loe 

lk.).

Uniselt tuleb meil kõigil harjuda 
e!leRa, et enam ei kutsuta kedagi 
, llsUgustele üritustele isiklikult 
utsega, ei hurjutata pärast, miks 

Л ei tulnud. Aga seda küll ei saa 
^mata jätta, et meid just palju 

j ks olnud. Rahvast oli hõredalt. 
l? Palju oli üliõpilasi peale lipu- 
,_aJidjate ning kammerkoori laulja- 
■ Ent olgu pealegi. Uus tava peab 

oma koha leidma, heaks harju- 
u3eks saama.

Kdu kõigil aladel ning peatset 
ülikooli aastapäeva tähistamist juba 
tõelises vabas Eestis soovis TÜ-le 
oma telegrammis Eesti Teaduslik 
Selts Rootsist. - Need soovid luges 
ette hr. Piirimäe.

Kes oskab paugupealt öelda, mis 
aastal korraldati . ülikooli humani
taarhoone arhitektuuri võistlus!1 

Jäägu see esialgu viktoriiniküsimu- 
seks. Konkurss korraldati, võitjaid 
premeeriti ja jäime oo tam a...

Hr. Piirimäe kui tulevase õppe
hoone ühe põhivaldaja sõnutsi 
saab siin rahvusteaduste maja?; 
taastada ausat ajalugu. Ja vist 
kuulusid rektorile need sõnad 
ülikool tõuseb jalule —, sest sel 
tuulisel detsembripäeval ei jõudnud 
kõik sõnadki märkmikku.

Aga esimene kopatäis mulda tõs
teti uue hoone ehituspaigast välja 
ning šampanjaga sai auk «sisse 
vahustatud». Mis muud kui ootame 
uue maja valmimist sel raskel, veel 
keerulisemaks muutuva majanduse
ga ajal.

VARJE SOOTAK 
ANDRES JOALA fotod
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Kuidas koolitada eliiti*
Laulva revolutsiooni aeg on läbi 

saanud. Massiürituste hingusest 
täidetud lootused on hägustunud; 
praegune aeg nõuab Eesti ühiskon
nalt pigem igapäevast asjalikkust 
kui katteta lubadusi. Ootustes pet
tunud, alalhoidliku meelelaadiga 
eestlane varub oma kappidesse raa
matuid, viina ja viisa-ankeete, et 
lootusetulgi hetkel vähemalt valiku
võimalust omada.

Taas on aktualiseerunud arusaam, 
et hulk on täpselt nii tugev kui iga 
üksik ses hulgas, et ka Balti kett 
on niisama tugev kui iga lüli ses 
ketis. Demokraatia aluseks saab 
olla vaid iga üksikisiku vabadus 
end oma kaasaantud võimete ko
haselt arendada. Ning Euroopasse- 
gi võib meie rahvas jõuda üksnes 
sedavõrd, kuivõrd jõuab sinna iga
üks. Selleks jõudmiseks on vaja 
eneseteadvust, on vaja hingestajat, 
on vaja isikuvabadust... Kõike se
da saab anda vaid haritud eliit. Et 
edasi minna, vajab Eesti ühiskond 
üha enam oma haritud eliiti. Just 
selle eliidi koolitamises on Tartu 
Ülikooli peaülesanne praegu ja tu
levikus. Selline peaülesanne on 
selgelt fikseeritud meie ülikooli põ
hikirjas ja selle teadvustamine on 
eriti tähtis just täna, mil me näe
me, millise agarusega püütakse 
kokku klopsida ülikoole küll Aka
deemia instituutide baasil, küll pä
ris tühjale kohale. Oma tööde ja 
tegemistega peame tõestama, kes 
me oleme. Selleks kohustab meid 
ajalugu.

PROFESSOR 

JÜRI KARNER

teülesandeid, tuleb meil määratleda 
intelligentsi roll ühiskonnas. Lu
bage mul seda teha, tsiteerides lee
du filosoofi ja Kaunase ülikooli 
rektorit Stasys šalkauskist: «Intel
ligents- on — esiteks, ühiskonna 
eneseteadvuse väljendaja; teiseks
—  tasakaalu hoidja; kolmandaks — 

4kultuuriloome ja progressi ergutaja; 
neljandaks — isikuvabaduse kaits
ja, ja viiendaks — ühiskonna juhti
mise hingestaja.»

Selles kontekstis ei tähenda eli
taarsus sugugi võõrandumist, vaid 
alalist ühiskondlikku olemasolu. Et 
väljendada ühiskonna enesetead
vust, peab Intelligent olema suuteli
ne tunnetama oma kohta ühiskon
nas ja oma vastutust. Ometi pole 
see vaid ühepoolne. Ka ühiskonnal 
ja ülikoolil kui tema institutsioonil 
peab olema selge vastutus andeka 
ja võimeka noore ees. Ülikoolihari
duse struktuur, programmid, metoo
dika tuleb ümber korraldada nii, et 
oleksid loodud tingimused talendi 
avaldumiseks. Meie programmide 
sihiks ei tohi olla mingi keskmine 
diplom, massiharitlane; me peame 
looma igaühele võimaluse omanda
da unikaalne diplom ja ainulaadne 
haridus, mis ühendaks erialase pä
devuse üldnõuded igaühe indivi
duaalsusega.

Edengule orienteeritud ühiskon
nas saavad eliiti kuuluda vaid ha
ritud, intelligentsed inimesed. Või
mu ja vaimu vastuolu on arenemis- 
võimelises ühiskonnas arengu tin
gimus, ei iial aga mahasuruja. 
Aina uuenev, kuid ikka rahulolema
tu üliõpilasnoorsugu kuulub selle 
juurde niisamasuguse loomulikkuse
ga nagu tudengi põuetaskusse kon
ventsionaalne matrikkel.

Ikka ja jälle tuleb keelele võrd
lus 1919. aastaga, ajaga 71 aastat 
tagasi. Ka siis tundus rahvusüli- 
kooti jalulepanek «üle rinna heitmi
sena*. Niivõrd võimatu näis palju
dele (ja mitte üksnes skeptikutele) 
võimalus kasvatada kodumaist eliiti 
omas kodus. Ometi tulid Eesti ühis
kond ja Tartu Ülikool sellega toi
me. Asja sõjast väljunud maa suu
tis andekaid noori lähetada stipen- 
diaatidena Euroopa ülikoolidesse; 
suureks abiks oli ülikoolide-ilma 
traditsiooniline solidaarsus, kus ta
valiselt ei tunta riigipiire. Rahvus- 
ülikool tõusis jalule seitsme aasta
ga ning suutis kahe suure sõja va
hel luua sellise unlversitasllku kul
tuurikihi, mida pole tänini hävitada 
■suutnud ei otsesed repressioonid 
ega aeglane lämmatamine. Just tä
nu sellele kultuurikihile on suudetud 
säilitada eetilist suhtumist kõrgha- 
ridusse; tänu sellele on eestlase 
jaoks sõnal «professor* sootuks 
sümpaatsem kõla kui sõnal «kind
ral*.

Kas me oleme ka täna suutelised 
«üle rinna heiteks»? Mida peame 
tegema, täitmaks oma peaülesan- 
net koolitada intelligentset elii
ti? Kas pole ehk ketserlik kõnelda 
eliidist ajal, mil kõrgkoolidiplom on 
üha kättesaadavamaks muutunud?

Mõistmaks oma olukorda ja läh-

Aastakümnete pikku maad võt
nud pensionärimentaliteet kõrgha
riduses peab asenduma ettevõtja- 
mentaliteediga. Kui me selleni ei 
jõua, pole loota ka kompetentsuse 
edenemist meie ühiskonna üheski 
eluvallas. Kompetentsust ja vaba
dust ei saa teineteisest lahutada, 
sest mõlemad on eliidi hädavajali
kud eeltingimused. Mõistagi toob 
see kaasa kihistumise ja ebavõrdsu
se, ent neeedki on loomulikud näh
tused. Võib-olla tunneb nii mõnigi 
ennast puudutatuna, võib-olla te
hakse nii mõnelegi liiga, kuid sa
mas küsigem: millega mõõta seda 
kahju, mida teevad ühiskonnale 
ebakompetentsed, oma rolli vaid 
formaalselt täitvad inimesed? 
Nakkusena vohav ja isegi harjumu
seks võetud ebakompetentsus on ni
melt peaaegu kohustusliku kõrgha
riduse ja järjekindla nivelleerimise 
tagajärg. Näiliselt on saavutatud 
mingi keskmine, . on saavutatud 
võrdsus; tegelik tulemus on aga 
teadmiste allakäik igas eluvallas.

Kui ma räägin allakäigust, siis 
pole see mingil juhul mõeldud ab
soluutsena. Alati on olude kiuste 
leidunud inimesi, kes pole püüdnud 
kõike raskete olude kaela veereta
da. Meie ajakirjandus kirjeldab ma
janduse mahajäämust, keelteoskuse 
katastroofilist olukorda ja nii eda
si; samas aga pole tudengite kohta, 
kes siit välismaale õppima on läi
nud, kuulnud me ainsatki halvusta
vat vastukaja. Ehk ongi siis juba 
tegemist tõelise eliidiga?

Muidugi on selge, et kõiki ande
kaid me välismaale õppima suuna
ta ei suuda, vähemalt esialgu mit
te. Meie pingutused olgu suuna
tud eelkõige sellele, et luua soodus 
olukord noore ande arenguks ja 
esiletõusuks kodus. Viimastel aas
tatel lahedamaks muutunud polii
tilised olud on avanud hea võima

luse välisõppejõudude, enne kõikt 
väliseestlastest lektorite Tartusse 
kutsumiseks. Selle potentsiaali lä 
hendusest annab tunnistust fakt, ot 
kodueestlaskonnast 12 korda vaik 
sem väliseestlaskond on professori 
te arvult meiega samas suurusjär 
gus.

Elitaarsusele suunatud hariduse 
tunnuseks on teaduskraadid. Üli* 
kooliharidus — see on õigupoolest 
kraadiline, gradueeritud haridus.
Kraadiharidus eeldab tugevat üld
haridust ning astmelisust kogu 
stuudiumi ülesehituses. On hea, et 
ülikooli õppejõud on asunud appi 
üldhariduskoolidele, kirjutades meie 
olude ja traditsioonide kohaseid 
kooliõpikuid. Ma arvan, et see on 
panus, mille täit tähtsust saame 
näha juba lähemas tulevikus.

Eliidil kui isikuvabaduse kaitsjal 
ning tasakaalu hoidjal on peale 
professionaalsete tunnuste ka eeti
line loomus. Ennekõike väljendub 
see kasuvabas huvis kõige elava 
vastu ning missioonitundes. Eli
taarsusel pole eesmärki, tal on mõ
te. Inglastel on see erinevus väl
jendatud vahest selgemini: mitte 
purpose, vaid sense.

Kui eetiliselt on eliit kõigele ava
tud, siis sotsiaalselt iseloomustab 
teda kinnisus. Lubatagu mu! siinko
hal tsiteerida Goethet, kes on seda 
kinnisust väljendanud väga täpselt. 
Meie talupoeglikule mentaliteedile 
võib see Euroopa härrasmehe ütlus 
ehk kohatu tunduda, kuid mõelda 
selle üle tasub ikkagi.

«Ärge oma püüdlustes kunagi 
põlake ära teiega samu veendumusi 
jagavate sõprade mõjusid; niisama 
tungivalt annan ma aga ka teist 
nõu . . . :  mitte ühtki tundi asjata 
kaotada inimestega, kelle hulka te 
ei kuulu või kes teie juurde ei kuu
lu; sest sellest on vähe kasu, see 
võib meile elus aga mõndagi pa
handust tuua, ja lõpuks on siiski 
kõik olnud asjata.»

Eliidi roll ühiskonnas on seda
viisi alati kahene ning selle kahe
suse'mõistmises ori ka tema tasa
kaalustava funktsiooni tunnetamise 
võti. Ning samamoodi nagu me üt
leme: «Euroopa pole manner, vaid 
ülesanne», võime me öelda: ELIIT 
POLE KIHT, VAID ÜLESANNE.

Tuleme hetkeks veel maa peale. 
Kohe-kohe peaks järgmise aasta 
eelarve kokku seatama. Meid on 
hirmutatud küll hallide, küll mus
tade stsenaariumidega, kuid me ei 
lakka kordamast oma nõudmisi. 
Loodusest teame väga hästi kehti
vaid seadusi. Ekstreemsetes olukor
dades jaotab organism oma res
sursid ümber nõnda, et ei kanna
taks aju. Ka ühiskond, ükskõik m il
lises kriisiolukorras ta ei asuks, ei 
tohi lakata toetamast oma aju. Kui 
see juhtub, on ühiskonna mandumi
ne paratamatu.

Viimased pool sajandit on meile 
olnud piisav õppetund mõistmaks, 
mida õigupoolest tähendab haritlas
kond, mida tähendab eesti rahvale 
eetiline eliit.

Eksperimendid on läbi; üldkont
septsioonide .aeg on ümber. Vaja on 
tööd. Meilt oodatakse konkreetseid 
ettevõtmisi.

ETTEKANNE

ÜLIKOOLI

AASTAPÄEVAL

Aastapäevaball
Ülikooli aastapäeva ball oli see

kord seltside ja korporatsioonide 
korraldada. Ülikooli rahalisel toe
tusel pandi püsti tore pidu, mis 
kestis algusest lõpuni sundimatus 
akadeemilises õhkkonnas. Peo pe
renaise ja peremehe, Liina ja Tõnis 
Lukase nägudelt võis balli avami
sel näha täielikku rahulolu.

Pärast avamist sai sõna rektor 
Jüri Kärner ja siis läks «Vanemui
se* mõlemas saalis lahti tõeline 
peotrall. Teatrisaalis esines pidu- 
iistele võrratu Tina Turner, kelle 
sarmist püüdis järeleandmatult osa 
saada tundmatu eesti rahvarõivas
tes noormees. Kontserdisaalis män
gis Eesti Raadio bigbänd Kustas 
Kikerpuu juhatusel valsiviise, Ohtu 
jooksul astusid ülikooli rahva ees 
üles korp! «Amicitia*, korp! «Filiae

Patriae» ja EÜS-i liikmed. Pool 

tundi enne südaööd tabas ballirah- 

vast jäätisesarnane üllatus, millega 

võis suurepäraselt jahutada õhtu 

jooksul rüübatud konjakit ja šam

panjat.

Balli kohta ütles rektor, et kui 

meie lapsed oskavad praegusel kee

rulisel ajal nii toredaid pidusid 

korraldada, siis pole kõik vee! su

gugi kadunud.

GUNDO KANNLL

*

TARTU ÜLIKOOLI 

AASTAPÄEVABALLI

õnnestumiseks nägid suuri
mat (ja seni tänamatut) vae
va

LEA MORGEN — korp 
«Amicitia»,

AARE ABROl — korp! 
<rRotalia»,

MEELIS PÄRTEL — korp! 
«Ugala» 
ning initsiatiivgrupp. korp! 
«Sakalast»:

TOOMAS MARANDI, 
ANDRES MANNART 
ja eriti ANDRES REKKER 

kelleta ball poleks ehk teoks 
saanudki.

Tänuga need, kelle tegevus 
paistis rohkem välja

1 30. novembril

TUNNUSTUS
VALIMISED (ka kuttuurikateedrisse) 
AUDOKTORID
MAJANDUSTEADUSKONNA OLEVIK 
JA TULEVIK 

#  UUED VASTUVÕTUEESKIRJAD 
ф  OMAD KRAADINÕUKOGUD 
ф  UUS ÜLIÕPILASSELTS

#  TUNNUSTUS.

Autoritunnistus anti füsioloo- 
glakateedri prof. OIE RE1NTA- 
M ILE inimese nägemisanalüsaato- 
ri labiilsuse ja erutuvuse määrami
se meetodi eest.

#  VALIMISED.

Kateedrijuhataja kohale valiti me
ditsiinidoktor prof. MAIE KALNIN 
(stonlatoloogia kat.) ja pedagoogi
kakandidaat AASA MUST (kultuu- 
rikat.).

Eesti ajaloo kateedri professori 
poolele kohale valiti Ajaloo Insti
tuudi juhtivteadur ajaloodoktor 
EVALD TONISSON.

Üleülikoolillse kultuurikateedri 
õppejõududeks valiti:, rahvakunst
nik ALO RITSING (professori 0,5 
kohale), teeneline kunstitegelane 
VAIKE U1BOPUU (dotsendi 0,5 
kohale) ja EEVI OOLO (vanem
õpetaja kohale).

Audoktoriteks valiti kõik 9 esi
tatud kandidaati (vt. eelmist lehte).

seal levinud tehnokraatlik mõtle111 

viis meile alati eeskujuks. tl).
Selle küsimuse arutluse lõpus , 

ges rektor ette TÜ nõukogu ots 
projekti majandusteaduse õpet3'11' 
reorganiseerimise kohta:

«Kuulanud ära dekaani M. S0.rtJ 
ettekande, TÜ rektori moodusta* 

komisjoni (prof. U, Mereste, 0 >  
gus, R. Kaarepere ja R. Mäll) s l 
vitused ning sõnavõtud, ots^ 1 

TÜ nõukogu: и
1) sulgeda poliitilise около?", 

kateeder 1990/91. õppeaasta 1°P,
2) avada majandusteadus^0

majandusteooria kateeder L s 
tembrist 1991, sl>.

3) majandusteaduskonnal J" 
da välja uus õppe töökorra 
teaduskonna struktuur 15. 
riks 1991.

Nõukogu hääletas selle 
poolt.

0 '

otsu*

#  MAJANDUSTEADUSKONNA 
OLUKORDA (vt. eelmisest ajale
hest «Valitsuse veergu* ja dekaani 
artiklit) iseloomustas dekaan prof. 
MART SORG. Teaduskonnas on 
sisse viidud paarkümmend uut loen
gukursust, kaubanduslikele eriala
dele oli ühine konkurss (tänavu ta
hetakse korraldada ühine konkurss 
kõigile majanduserialadele, tasuli
se õpetuse rahast antakse õppeva
hendeid kirjutavale õppejõule 50 
rubla poogna eest jne. Need on mõ
ned teaduskonnas ettevõetud sam
mud. Majandussuhted on keeruli
sed, osa õppejõude peab ka ise oma 
õpetussüsteemis ümber orienteeru
ma.

Teadussekretär VEERA ANT tut
vustas majandusteaduskonna töö
ga tutvunud komisjoni hinnangut. 
Leiti, et majandusteaduskonna- ju 
poliitilise ökonoomia kateedri õppe
töö dubleerib osaliselt teineteist.

Poliitilise ökonoomia kateeder 
soovitati ümber nimetada majan
dusteooria kateedriks ning viia ma
jandusteaduskonna koosseisu, kohad 
kuulutada vakantseks ning täita 
konkursi korras. Õppejõududele ja 
üliõpilastele oleks vaja korraldada 
lühikursus maailma majandustea- 
duslikust kirjandusest kasutades 
>välislektoreid.

Poliitilise ökonoomia kateedri ju 
hataja kt. prof. VAMBOLA TÜRK 
valgustas kateedri seisu. Ta ütles, 
et teaduskonnaga dubleerivat ma
terjali leidub vaid viiendik. Ma
jandusteaduskonnas teeb see katee
der õppetööst 29%, EPAs ja TTÜs. 
kus kateeder teaduskonda viidud, 
on teaduskonnas tehtava õppetöö 
maht 75 ja 55%. On uusi loengu
kursusi, valikaineid. Kogu õppe
programm on seostatud turumajan
dusega. Uuel aastal tahetakse ava
da isemajandav labor. V. Türgi ar
vates võiks kateedri viia teadus
konna koosseisu õppeaasta lõpuks. 
Ta toetas ettepanekut nimetada ka
teeder majandusteooria kateedriks. 
Vaba konkurssi ta ei pooldanud, 
see olevat kehtiva tööseadusandluse 
rikkumine.

Rahanduse ja krediidi kateedri ju
hataja ‘ prof. VAMBOLA RAUD
SEPP lisas eelkõnelejaile, et 50 
aastat on õpetatud politiseeritud 
majandusteadust ja et praegu tuleb 
see depolitiseerida. Ta arvas, et 
kuigi TTÜd on eeskujuks toodud ja 
vaatamata sellele, et ta ise on 
Tehnikaülikooli vilistlane, ei sobi

#  UUSI VASTUVÕTUEESK1lj 
JU tutvustas ettevalmistus-''®.^ 
võtuosakonna juhataja dots.
LE VELSKER. Mis on uut? ^

& Iseloomustus ei ole enafl1 
hustuslik, vaid soovitatav. , м 

^  Mitmel erialal tuleb kirjuС()|Р
kirjandi asemel kirjand-essee, 
ritada aine- või erialatest.

¥  Uueks erialaks on klassid 
filoloogia. . ,m

4- Arvestatakse lõputunf>lS 
keskmist hinnet. .

4- Ettevalmistusosakonnas
jad teevad sisseastumiseksamid <
katsed koos teiste sisseasttij3 )Г 
ning võetakse vastu üldise ко'1 

si alusel. -w
% Kui keskkooli kuld- või >> , 

medaliga lõpetanutelt laekub  ^  (;1 

le erialale rohkem kui 50% 
vast kohtade arvust, võib b® ,S(U' 
dali omanikud suunata s iss^ 
miskatsetele. jlc

& ühelt erialalt teisele sa 
minna enne eksamite-katsete al  ̂
või pärast neid. ,0

Üht-teist uut on veelgi. л. 
poleemika tekkis kirjandi Pf‘r p 
Peaks ju iilikooli tulles oleifl3 p 
võõrkeeled kui emakeel selgc' p 
raku see nii ei ole. Kui kaoks 
sisseastumiskirjand, võib 
õpetuse tase koolides langeda. ^ 
ti keele õppejõududel on kurv?0,^. 
gemused isegi õppejõudude 
jadega. Ka prof. Hans Trass P ,,| 
noorsoo keeleoskust nõrgaks. * jji 
koos filoloogide ja a ja lood  Ц1 
selle poolt, et rahvusülikooli agf,< 
jad kirjutaksid kirjandi. Uued tj 
kirjad koos parandustega ki*1*1

* * * .

*
#  Teadussekretär VEERA 

võttis sõna seoses k ra a d  inõtf*^ 

de moodustamisega. Rekt0!i„nV:, 
kiriaga 17. oktoobrist on mo )fil. 
tatud vastav komisjon (profe5̂  
A.-E. Kaasik, H. Trass, A- .0t< 
L. Pung, H. Rätsep, M. Sõrg. i[rlr 
1. Orgo, V. Ant). Komisjoni e- $ 
sel koosolekul 24. oktoobril 0 ' 
tati: ' J<

1) moodustada ülikoolis 
doktori- ja magistrikraadi 01 

inise nõukogud,
2 ) alustada doktorinõuk0* 

moodustamist, ^  ■
3) nõukogu suuruseks

— 15 alalist liiget, ,
4) doktorikraadide 

komplekteerida ainult teadusö 
ritest, . /

5 ) lubada ühe isiku osa* 
mitmes nõukogus.

(Järg 3. lk.)

1
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.Kolmapäeva õhtuks oli valimas 
a|nud 767 tudengit (13%).

U U & P i l A S

KOHMA J 
EPVSTlfS

Esimesi haritud eestlasi*
PROFESSOR 

SULEV VAHTRE

Edustuse 
vallmistelt
Koltnapäeva lnt!Äa paiku sai po(.. 

r.Ustuse valimiste aega läbi. Umbes 
l’lest tuhandest tudengist oli kel- 

И -ks valimas käiiiud 596. Suu- 
.Cs aktiivsuses Tartu Ülikooli, üli- 
Puasi sellest arvust lahtudes just 
^idistada ei saa. Kui toimetus pi- 

j1 viimased lehematerjalid trükikot- 
viima, oli poolteist valimispäeva 

ц.с'‘ ees. Kõik märgid viitasid sel
gi.®’ .et tubli Euroopa ülikoolide
* õpilaskondade esinduste valimis- 

^skmiseni — 20 protsendini 
Plakse ka meil.
I Täpsemad andmed valimiste koh

k u v a d  järgmise reede lehes.

jTudengid ei maga ka teistes 
^Rkoolides. ЕРЛ-s valitakse OLI- 
7<LASVOLlKOGU 17.-19. det- 
^ b r in i .  TPedl-s hakatakse täna 
'alima ÜLIOP1LASESINDUST. 
. '̂1 inna Tehnikaülikoolis algasid 
ahmised juba esmaspäeval.

EERO-ENDEL URN

T(j nõukogus
(Algus 2. lk.)

Kokku laekus doktorinõukogude 
ü°dustamiseks 18 avaldust,

i Komisjoni tööhoogu pidurdas 
üUe nõukogu taotlus arvata dok- 
..onõukogude koosseisu teaduskan- 
Joaate (enamasti sekretäridena). 
v0rnisjon ei pidanud õigeks ise se- 
J  küsimust otsustada ja palus 
/"'kogult nõusolekut kahe küsimu- 

Põhimõtteliseks lahendamiseks:
,* )  komplekteerida doktorinõuko
gu ainult teadusdoktoritest ja 

*) lubada määrata sekretärid 
^‘di käskkirjaga.

nõusoiek nõukogult ka saa-

^dasine tegevusplaan on järgmi- 
S' Peale koosseisude kinnitamist 
L.^vad nõukogud kokku tulema 
j. 'Jemalt 10. detsembril, valima esi- 
r jhed, asetäitjad, otsustama sek- 
Sj öri valimise või määramise kü- 
Ig^üse, tegema ettepanekud sekre- 
1, r' töö tasustamiseks ja kaitsmis
s e  kohta.
jjl^iis jääb komisjonil 10 päeva, et
l 'kooli nõukogus 21. detsembril 
j ,rinitada lõplikult doktorinõukogu- 
tMuhtkond ja kaitsmiskorra põhi-

, Magistrinõukogudega hakatakse 
eRelema tuleval aastal. 
Teadussekretär märkis omalt 

y^lt, et kuna meil jäävad ka 
.?K i süsteemi nõukogud, siis ta 
e|sab hea selle eest, et nendegi 
^kretäride tööd saaks tasustatud 
amadel alustel. Praegu ei saa neilt 

, ‘(lagi nõuda, 12 sekretärist töö' 
a° korralikult vaid 4.

Д.О TÜ TÄIENDUS- ja UURI  

jJJSKESKUSE PÕHIK IRI tekitas 
^'tnieid küsimusi ning seepärast 
;°°vitati seda enne järgmist kinni- 
^ ise le  esitamist veei parandada 
'nK täiendada.

j % Nõukogu registreeris üliõpilas 
c 4ue teaduskondliku ühenduse —

300 aastat taga&i, aastal 1690 
alustas uuesti tööd rootsiaegne Tar
tu ülikool. Sel puhul toimus pidu
lik jumalateenistus Maarja kirikus, 
rnille ligiduses me ka praegu asu
me. Jutluse pidas pastor ChiHan 
Rauschert. Tema jutluse aluseks oli 
Saalomoni õpetussõnade 2. peatüki 
-- tarkuse otsimise tasu — 1.—7. 
salm, mis on pühendatud tarkuse 
ja mõistuse ülistamisele. Seesama 
Rauschert, rahvuselt sakslane, pä
rit Lõuna-Saksamaalt, oli pikka 
aega Sangaste kirikuõpetaja. Ta
oli väga kõrgel arvamusel eesti ta
lurahva iahtest ja võimekusest kir
jatarkuse omandamisel. Paar aas
tat varem oli ta kirjutanud eestlas
te kohta:

«Eesti rahvas on nagu sööt, mil
lel võsa peal kasvab ja mis head 
vilja võib kanda, kui võsa ära raiu
takse ja välja juurUakse.»

<Kui teised mitte virgad ei ole, 
siis jooksevad neist talupojad Ju
mala sõna tundmises aega mööda 
ette.» Jne.

Rauscherti arvamused rajanesid 
kauaaegsel suhtlemisel eesti talu
poegadega, kes omalt poolt suhtu
sid temasse sügava lugupidamise
ga. Isegi tema keldipärane eesnimi 
Chilian sai Sangaste koguduses 
poisslaste meelisnimeks, kõnepruu
gis mugandudes suupärasemaks 
Kiili Jaaniks. On tähelepanuväärne 
ja vahest tänapäevalgi meile nagu 
etteheitena kõlav see võõramaalase 
sügav usk eesti rahva andekusse, 
milles me ise sageli sugugi nii 
kindlad ei ole.

Sel ajal kui Chilian Rauschert 
Sangaste kirikus jumalasõna kuu
lutas ja kaugele üle oma kihelkon
na piiride tulemusrikkalt koolielu 
edendas, oli eesti vaimupõllule võ
sa kasvanud juba üle neija ja poo
le sajandi. Kehtivates sotsiaalpolii- 
tilistes oludes oli eestlaste pääs 
teaduse ja hariduse lätetele olnud 
ülimalt raske. Ometi mitte täiesti 
võimatu. Ka nendel aastasadadel, 
X I I I—XVII sajandil, olid eestlased 
jõudnud hariduse, sealhulgas ka 
ülikoolihariduse omandamisele. Ta
valiselt tõi see kaasa võõrandumise 
oma senisest keskkonnast, ülemine
ku uude, oma rahvale võõrasse, 
isegi vaenulikku miljöösse. Kuid 
kas olid nende inimeste püüdlused 
ja saavutused siiski täiesti kasutud 
oma rahvale? Mõtleme näiteks XVI 
sajandi kuulsale kroonikule, Tal
linna Pühavaimu eesti koguduse 
õpetajale Balthasar Russowile, kes 
tõenäoliselt oli eestlane, teenis tões 
ja vaimus oma kogudust ja tõi oma 
«Liivimaa provintsi kroonikaga» 
balti kroonikakirjutusse täiesti uusi 
jooni. Seda võib seletada just 
krooniku päritoluga. Need jooned 
rikastasid tolleaegset kirjandust ja 
sellisena meie vanemat kultuuri
lugu.

Keskaegne teadus ja haridus oli 
ülekaalukalt usuline, selle kand
jaks vaimulik seisus. Kooliõpetust 
korraldas kirik. Niisiis, kõneldes 
tolleaegsest haridusest, seostub see 
vältimatult kirikuga, kuni XVI sa
jandini katoliku kirikuga.

Kehakultuuriüliõpilaste Liidu

Kuidas oli aga ristiusuga ja sel
le leviku algusega Eestis? Praegu 
teame arheoloogiliste, keeleliste ja 
kirjalike allikate najal juba üsna 
hästi, et see kõik sai alguse mitte 
alles vägivaldse kristiniaseerimise- 
ga X III sajandi algupoolel, kui sel
le viisid läbi saksa ja taani risti
sõdijad ning nende preestrid, vaid 
juba tunduvalt varem. Ja X III sa
jandi alguse ristisõj aski kõlas 
mõõgatärina kõrval ka jutluse 
hääl,

Sedamööda kuidas meie muinas
aja lõpusajanditel (X, XI, X II) ris
tiusk edenes ja Skandinaaviamaa- 
des ning Venemaal riigiusuks sai, 
hakkas see ka Eestis järk-järgult 
tuttavaks saama, kas siis siin lii
kuvate välismaalaste või võõrastes 
maades käivate eestlaste vahendu
sel. Eesti ei olnud muust maailmast 
isoleeritud, asus ta ju suurel rah
vusvahelisel liiklus- ning kaubateel 
Ida ja Lääne vahel. Eestlased olid 
kõigepealt põlluharijad ja karjakas
vatajad oma kodumaal, kuid nad 
retklesid tihedalt ja ajasid kauba-

asju ka Läänemerel. Nende rännu
teed ulatusid Novgorodi, Kiievisse, 
võib-olla ka keskaja suurde kultuu- 
ririiki Bütsantsi.

Arheoloogid on kindlaks teinud 
ristiusu mõjutusi meie muinasaeg
sete esivanemate matmisviisides. ia 
hauapanustes, mis ei saanud tekkida 
üleöö ja mis osutavad muutustele 
mõttemaailmas.

Kirjalikest allikatest, antud ju 
hul Breemeni toomhärra Adami 
(Aadama) kroonikast teame, et 
1070. aasta paiku tegutses Rootsi 
tolleaegses keskuses Birkas piisko
pina abt Hiltinus ehk piiskopina 
Johannes, kelle oli piiskopiametisse 
määranud Breemeni peapiiskop 
Adalbert. Tema kirikuprovintsi kuu
luvaks oli arvatud ka Baltikum. Sa
malaadne teade Eesti kuulumisest 
Rootsi kirikuvalduste hulka pärineb 
ka aastast 1120.

Rohkem ja konkreetsemalt, ehkki 
kokkuvõttes ka väga lünklikult 
teame Taani, nimelt Lundi pea- 
piiskopkonna (Lund kuulus tollal 
Taani alla) taotlustest levitada ris
tiusku Eestis X II sajandi keskpai
gast peale. Lundi peapiiskop Eskil, 
kes oli paavsti alaline esindaja 
Põhjamail, .pühitses Prantsusmaal 
Sensi vastses katedraalkirikus bene- 
diktlaste Montier-Ia-Celle kloostri 
munga Fulco arvatavasti 1167. aas.- 
tal eestlaste piiskopiks.

Miks nii kaugel Eesüst-ja kaugel 
Taanistki? See tulenes Taani Juhti
vate kirikutegelaste, tihedatest side
metest . Prantsusmaaga. Mitmeid 
taanlasi õppis Pariiki ülikoolis, seal 
tekkis omaette Taani 'koloonia.

Peapiiskop Eskil oli isiklikult tut- . 
tav paavst Hädrianus IV-ga, kes
oli paavstiks 1154—-1159, kui ka 
selle järglase Aleksander lll-ga 
(1159— 1181). Hadrianus ise oli 
enne paavstiks saamist legaadina 
viibinud Skandinaavias 1150— 1153. 
Ta asutas seal Trondheimi peapiis- 
kopkonna, valmistas ette Uppsala 
muutmist peapiiskopkonnaks, mis 
sai teoks 1164. aastal. Nii oli kõigis 
kolmes Skandinaavia riigis loodud 
kindel kiriklik keskus. Selliste sam
mudega liitusid suundumused ida 
poole. 1155. aasta paiku toimus 
esimene ristiretk Soome. Kogu üld- 
ürituse raamesse langebki Fulco 
nimetamine eestlaste piiskopiks.

Fulco oli tõenäoliselt skandinaav
lane, vahest taanlane. Kirjanduses 
leiduvad vihjed tema võimalikust 
eesti päritolust ei ole allikates kin
nitust leidnud, pigem räägivad ole
mas olevad teated niisuguse võima
luse vastu. Kuid selles suures po
liitikas, mille niidid ulatusid Taa
ni, Rootsi, Norrasse, Prantsusmaa
le ja Itaaliasse, tõuseb siiski üks 
eestlane, lausa ühe peategelasena 
esile. See oli munk Nlcolaus, kel
lest kõneleb üks spetsiaalselt tema 
isikule pühendatud paavst Aleksan
der III bulla. Jutt on bullast, mis 
kuulub Aleksander III nn. Tuscula- 
numi kirjade hulka (Tusculum, 
Tusculanum on praegune Frascati 
Rooma lähedal. Antiikajal oli sel
le ligidal Cicerö suvekodu. Ülekan
tud tähenduses vaikne maakoht, 
kuhu eemaldutakse linnaelu kärast 
ja askeldustest),. Bulla on dateeri
tud 9. septembriga, aastaarv puu
dub. Uurijate arvates oli see 1171 
või 1172, Ameerikas töötava eesti 
soost ajaloolase Peep Peter Rebase 
värske arvamuse kohaselt aga pi
gem aastal 1173,.

Bulla on adresseeritud Trondhei
mi. peapiiskopile ja endisele Sta
vangeri piiskopile Amundile. Sel
les soovitatakse väga tungivalt an
da auväärsele eestlaste piiskopile 
Fulcole, kes kavatseb selle rahva 
ümberpööramise raskused oma pea
le võtta, abiks munk Nicolaus, 
et Fulco võiks lõpule viia mi suu
re heateo ja kutsuda see rahvas 
jutlustamise teel Jumala tundmise
le ja ristiusu teenimisele. Njcolause 
kohta on paavst saanud teada (м/ 
accepimus), et ta on sünni poo
lest selle rahva hulgast (qui de 
gente illa est oriundus) ning usk
lik ja suursugune mees (virum re- 
ligiosum atque disereturn — acc.).

Tegemist on seega siis soovitus
kirjaga, milles Nicolausele aseta
takse väga suuri lootusi. Kirjast 
nähtub, et Nicolaus oli tuntud ja 
soliidse mainega mees. Kirja adres
seerimisest Norra kõrgvaimulikele 
järeldub, et Nicolause elukoht oli 
Norras ja nimelt Stavangeri piir
konnas. Kuivõrd teine adressaat on 
endine Stavangeri piiskop, tuleb ar
vata, et Nicolaus oli isiklikult seo

tud Amundiga. See annab alust pi
dada teda Amundi hoolealuseks, 
kelle, toetusel ta oli mungaks kooli
tatud.

Stavangerist on XII sajandi tei
sel poolel teada ühe kloostri ole
masolu, mille täpsem asukoht on 
teadmata. Võimalik, et see oli lin
na läheduses asunud Püha Lauren- 
tiuse augustiinlaste konvent, mis 
ürikutes dokumenteeritud küll alles 
1280. Võib-olla oli see Nicolause 
õppimis- ja töötamiskoht. Kuidas 
sattus Nicolaus Stavangerisse, on 
täiesti lahtine. Midagi ootamatut 
selles pole, eriti silmas pidades 
Stavangeri asukohta Norra loode
nurgas suure nleretee ääres Põhja- ■ 
mere rannikul.

Kas Fulco ka tõepoolest Eestis 
käis, seda allikais otseselt öeldud 
ei ole. Tekstidest võib seda siiski 
üsna kindlalt järelduda. Varasema 
arvamuse järgi oli Fulco Eestis 
kahel korral — aastail 1169 ja 1178. 
Lesti vanema ajaloo teenekamaid 
uurijaid Paul Johansen paigutas 
oma suuruurimuses «Nordische 
Mission . . .»  (1951) Fulco Eestis 
viibimise ajavahemikku 1172— 1177. 
Р. P. Rebane on aga esitanud sei
sukoha, et Fulco saabus koos kaup
meestega Eesti läänerannikule 1171. 
aasta kevadel ja lahkus siit hilje
malt 1172. aastal.

Ühes on uurijad võrdlemisi üks
meelel: Fulco missioon ei andnud 
märgatavaid tagajärgi. Allikais on 
nimetatud eestlaste vaenulikkust. 
P. Johanseni arvates ei olnud Fulco 
ka ise eriti tugev ega ka laia haar
dega isiksus. Kui õigeks osutub 
Р. P. Rebase arvamus, et Fulco oli 
Eestis aastail 1171— 1172 ja el 
paavsti bulla pärineb 1173. aastast, 
siis asetuvad sündmused loogiliselt 
sellisesse järjekorda, et Fulco mis
sioon Eestisse erilisi tulemusi ei 
andnud, seda kavatseti jätkata ja 
tugevdada põlisrahva hulgast päri
neva maineka munga autoriteediga. 
Uus misjonikäik Eestisse jäi aga 
vististi toimumata. Ei leitud vajalik
ku poliitilist toetust ega materiaal
seid vahendeid. Taani siseolukord 
(võitlus kiriku ja kuningavõimu va
hel) ei soodustanud ürituse jätka
mist ja nähtavasti jäi Nicölausel 
misjonitöö kodumaal tegemata. 
Sellega teated temast lõpevad.

Munk Nicolaus on esimene nime
liselt teadaolev eestlasest katoliku 
vaimulik. Vaevalt oli ta aga üldse 
päris esimene ja ainus sel ajal. 
Paavsti huvisfääri sattumine ja 
selle fikseerimine ning säilimine 
kirjalikus allikas on mõneti juhus
lik! Et võis olla teisigi, sellele osu
tab otseselt Norra Olav Püha le
gend, mis kõneleb eesti soost noor
meestest, kellest üks võtnud hilje
mini osa ristimiskäigust Eestisse ja 
teinud oma kaitsepatrooni nimel 
tööd uue õpetuse heaks oma kodu
maal. Viimane võib olla ühendatud 
Nicolausega, võib aga ka mitte 
olla.

eestlasega, kes omandas kõigiti 
kõrgetasemelise katoliikliku hari
duse. Läti Henrik jutustab oma 
kroonikas (X, 7), kuidas Holmi 
liivlased, kes 1206. aastal olid asu
nud ulatuslikule pealetungile saksa 
ristisõdijate vastu oma vabaduse 
eest, võtsid kinni oma preestri 
Johannese, raiusid tal pea maha ja 
tükeldasid ülejäänud keha liige- 
haaval. Teised preestrid korjasid 
tema keha ja luud kokku ja piiskop 
Albert mattis nad toomkapiiili osa
võtul Riia toomkirikusse.

Märtrisurma surnud liiylaste 
preester oli sama kroonika järgi 
eestlane, pärit Virumaalt, lapse
põlves paganate (leedulaste?) poolt 
vangi viidud. Piiskop Meinhard, kes 
suri aastal 1196, oli ta vangipõl
vest vabastanud ja ilmselt märga
tes nooruki häid vaimuandeid, saat
nud ta Segebergi kloostrisse kroo- 
nikapäraselt pühi teadusi õppima.

Segebergi klooster Lüübeki lähe
dal oli augustiinlaste-koorihärrade 
konvent, millel oli suur osa Balti
maade kristianiseerimisel. Sealt pä
rines Meinhard ise, seal elas piis
kop Alberti vend Rotmar, arvata
vasti sai seal 12Ö4.— 1205. aastal 
ettevalmistuse liivlaste missiooniks 
kroonik Läti Henrik ise. Kroonik 
teab tunnistada, et Johannes tegi 
õppimises väga häid edusamme 
(plurimum profecisset). Seejärel 
reisis Johannes piiskop Alberti selt
sis Liivimaale arvatavasti 1205. 
aasta kevadel ja pühitseti siin 
preestriks. Ta ristis Holmi kihelkon
nas palju tiiviasi, kuni teda tabas 
juba nimetatud saatus. Misjonitöö 
Liivimaal oli muutunud mõõga 
misjoniks ja Johannes osutus oma 
hõimurahva vaenlaste leeris ole
vaks.

Haridus, mille preester Johannes 
ja varem munk Nicolaus olid oman
danud, oli selle aia mõõdupuuga 
mõõtes kõrgest klassist, Opetus 
kloostrites, nn. kloostrikoolides oli
gi toomkoolide kõrval enne ülikoo
lide teket nii madalama kui ka tol
leaegse kõige kõrgema hari
duse andjaks, eriti aga niisugune 
nagu Segebergis. Ülikoole oli tol
lal Euroopas alles üksikuid.

Lõpetuseks tahaks antud teemaga 
seonduvalt viidata arheoloogilistele 
leidudele, mis näivad osutavat ka 
kirjatarkuse tundmisele muinasaeg
ses Eestis. Kogu Eesti alalt nagu 
naabermaadeltki on leitud rauast 
rongasteravikke XI— X III sajandist, 
mille otstarve ei ole praeguseni sel
ge. Neid on peetud omaaegseteks 
kahvliteks, aga viimasel ajal kaldub 
üha rohkem arheolooge selle poole, 
et need olid kirjutuspulgad. Tundub, 
et meie teadmised muinaseestlaste 
suhetest kirjatarkusega võivad üsna 
oluliselt täieneda ja pilt sellest kõi
gest võib asetuda senisega võrrel
des tunduvalt uude valgusesse.

Natuke rohkem kui 30 aastat pä
rast Nicolaust kohtume taas uho
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ф  «Samuti ei tea ma vabandust 
miks ühelgi lehel pole tähtsamates 
välislinnades oma korrespondenti. 
Suur osa muudest eestlastest reisib 
ju väliseestlaste arvel, nii et kind 
lasti leiduks inimesi, kelle juure 
saaks elada ja välismaal kuude vii 
si reporterit mängida.

...T a llinn  ei vaja praegu kolme 
päevalehte . . .  valitsusel ei peaks 
oma ajalehte olema. Valitsus peaks 
elama mitte uudiste manipuleerimi 
sest, vaid poliitilisest juhtimisest 
Selle asemel, et anda välja kolme 
puudulikku päevalehte Tallinnas 
võiks piirduda ühe korralikuga Tal 
linnas ja ühega Tartus.»

Omalt poolt lahab peatoimeta 
ia (tsitaatide autor Toronto eesti 
keelse nädalalehe «Meie Elu» pea 
toimetaja TÖNU PARMING -  
kroonik) käivitada «Eesti Elu» baa
sil noorte ajakirjanike treeningu- 
programmi. Tegelikult ongi juba 
käivitunud: praegu on «Meie Elu» 
juures kogemusi omandamas Too 
inas Liiva Eestist.

«Tahaksime tuua siia noored aja 
kirjanikud — loodetavasti kuueks 
kuuks kuni aastaks, et nad töötak
sid meie juures. Aga me saadame 
nad ka Kanada suurlehtede juurde, 
et aidata välja treenida uut põlv
konda Eesti ajakirjanikke . . .»

Т1ГТ KARUKS 
«Esmaspäev» 19. nov.

ф  Mc peame vastukaaluks raha 
le põhinevatele suhetele pakkuma 
tõelise sõpruse (mis võib elust sa
geli rahast kasulikumaks osutuda).

TANEL ROSS 
«Tehnikaülikooli» 

korp! Vironia 
erinumber 23. nov.

О  Usun, et raskustes siplevale 
Eesti Vabariigile oleks ebaseadus
likult ära võetud varade tagastami
ne liiga suur majanduslik ja jurii
diline probleem. Kõige olulisem 
meile on ikkagi Eesti riigi kiirem 
toibumine. Sellest oleneb ka see, 
kui kiiresti represseeritud ja kõik 
teised kannatanud saavad hüvituse 
oma kannatuste eest.

Vaevalt praegu ükski valitsus või 
siis ülemnõukogu söandaks keeldu
da varade tagasiandmisest omani
kele. Seepärast arvan, et oleks hea, 
kui omanikud ja nende pärijad ise 
loobuksid oma varasid tagasi taot
lemast. Seda ma siinkohal avalikult 
teengi ja loodan, et on palju teisi 
eestlasi, kes teevad sedasama Eesti 
Vabariigi kiirema kosumise huvides.

JAAN KAPLINSKI 
«Päevaleht» 27. nov.

ф  Tagasihoidlikkus pole meii 
ammu enam voorus. Seda nimeta
takse nüüd saamatuseks «läbi 
liilia».

TIINA TAMMER 
«Rahva Hääl» 25. nov.

ф  Tartus on doonorieas inimesi 
umbes 50 00.0. Neist võiks verd an
da 35 000. Kõige valusamalt riivab 
verejaama töötajaid see, et vere- 
andmises passiivsete tudengite seast 
tõusevad halvas mõttes esile tule
vased arstid.

TAIVO PAJU 
«Edasi» 22. nov.

KROONIK

P.S. Et toimetuselt on jõutud pä
rida krooniku leitud lausete vali
kut, selgitan, et: mõiji on öelnud 
midagi niisugust, mida võiks meel
de jätta; mõnel on midagi päris 
naljakat; mõni on öelnud midagi ka 
TU kohta.

Olikoolis rikutakse 
inimõigusi

Juba mõnda aega ei ole enam pu- 
nalektorite ja maailmarevolutsiooni 
ideede levitajate Tartu Riiklikku 
Ülikooli. Inimesed püüavad vaba
neda saastast, mida eespool nime
tatud on oma jalgadega alrna ma
teni seinte vahele kandnud.

Ometi jätkavad paljud õppejõud 
vanaviisi, rakendades õppetöös sel
liseid meetmeid, mida kuidagi de
mokraatlikeks nimetada ei saa. 
Käib otsene üliõpilaste šantažeeri- 
mine.

Üheks šantažeerimise vormiks on 
toengutes osalemise kontrollimine.
Valgele lehele või spetsiaalselt et
tevalmistatud märkmikusse pannak
se kirja, kes tudengitest kohal vii
bib, kes mitte. Semestri' lõpus loeb 
õppejõud linnukesed ja miinused 
kokku ning kujundab saadud tule
mustest hinded. Sa võid kõige pa
remini vastata, kuid kaotad kind
lasti ühe palli hindest selle eest, et 
pole piisavalt kohal käinud. Või siis 
küsitakse sinu käest keset eksamit, 
mida austatud õppejõud luges täp

selt kaks ja pool kuud tagasi toimu
nud loengus.

See kõik käib närvidele, sest olu
kord pole inimlik. Ma olen palju 
kuulnud kriitikat tudengite aadres
sil, kuid ükski õppejõud pole veel 
julgenud tunnistada, et see, mida 
ta õpetab, on ammu ajast ja arust. 
Keegi pole julgenud öelda, et te
ma loeng on sageli selle järele
tegemine, mida pole viitsitud enne 
loenguid ära teha. Selle aja ja 
energia, mis kulub kontrollimise 
peale, võiks ju kasutada korralike 
õppevahendite loomiseks. Või on see 
vale?

Veel üks halb joon on tarkadel 
meestel! Viimasel ajal käiakse pal
ju välismaal ja aetakse suuri Eesti 
asju. Mitmed loengud jäetakse ära 
või peetakse neid tudengitega läbi 
rääkimata. -Tihti võib stendidelt lei
da käskkirjataolisi mõnitavaid üles
tähendusi:

Lihastalitluse hormonaai- 
regulatsiconi labcr

25 aastat on üks kollektiiv pin
gutanud, et tuua süvateadust spor
ti.

Labor alustas oma tegevust üli
õpilaste kehalise kasvatuse efek
tiivsuse uurimisega, kuid peatselt 
kujunes põhitööks hormoonide osa 
selgitamine kohanemisel kehaliste 
pingutustega. Nüüd haarab see 
suund muuhulgas ka hormoonide 
toimemehhanismide analüüsi. Hor
moonide osa kohanemisprotsessis 
seostamine valgu ainevahetuse uuri
misega tegi võimalikuks jõuda tree
ningu olemuse selgitamisele rak
kude tasemel.

Publikatsioonid, ka nõudlikes rah
vusvahelistes ajakirjades, mono-

Kõigile kirfutsieile!
Lehetalitus peab jälle häält tegema ja uuesti teada andma mitme

sugused vajalikud tärminid. Kõige suurem soov on aga selline, et 
lood toodaks kohale õigel ajal. Kui toote oma pika loo kolmapäeval, 
siis on praktiliselt võimatu seda reedesse lehte suruda. Toimetus võiks 
ju küll hilisööni maketti mitu korda ümber joonistada, aga lehetege
misega on seotud paljud teisedki.

Kõige parem variant oleks, et artiklid on kohal nädala võrra varem 
(seega siis reedel või esmaspäeval), uudiseid ja teateid saame vastu 
võtta veel ka teisipäeval ja kolmapäeval kuni kella 12ni. Igasuguste 
erilehekülgede ja muidu pikemate materjalide puhul palume siiski va
rem ette teatada, sest eks meil ole iga number \arem planeeritud.

Fotosid saame oodata teisipäeva kl. 9ni hommikul (joonistused pea
vad kindlasti olema tehtud ainult musta värviga (hästi tumedad ja 
selged!).

Arvutiartiklite osas ori niisugune palve, et palume jätta siiski kind
lasti kirjutusmasina kahene reavahe, trükkida lehekülje ühele poolele 
ning' hästi tumeda värviga. Kahjuks tuleb arvulist tulnud hele tekst 
meil sageli lihtsal kirjutusmasinal tumeda lindiga üle trükkida.

ARTIKLID —  REEDEL JA ESMASPÄEVAL,
FOTOD -  TEISIPÄEVAL KL. 9
UUDISF.D, TEATED -  KOLMAPÄEVAL KUNI KL. 12.

«Х-aine loengud toimuvad koi 
mapäevul, neljapäeval ja reedel 
kella 10.00— 18.00. Kõigil üliõpilas 
tel kindlasti kohal olla. Ülejäänud 
loengud ära jätta!

/õppejõu allkiri/

Selle peale võib ainult küsida 
kelle käes siis ikkagi on võim üli 
koolis? Kas mõne poole kohaga 
töötava õppejõu, dekaanide või õp
peprorektori kät,>s?

Arvestused ja eksamid lähenevad 
Käin kolme õppejõu loengutel, kes 
rakendavad kontrollimismeetodeid 
Ikka ja jälle liigub valge paber rin 
gi, kuid ma ei pane sinna oma ni
me. Ükskord peab mõistus lollused 
võitma. Ka on minu loenguplaanis 
kahe härra loengud, kes ei ole se
mestri jooksul veel jõudnud esine 
da. Palka nad vist ikkagi saavad. 
Paari nädala pärast sõidavad nad 
kusagilt kohale ja hakkavad taas 
näo järgi hindeid panema. Millise 
õigusega?

PEETER TAGAM

graafiad, üks kaheköiteline ka USA 
kirjastuse väljaandena, paar tosi
nat kandidaadi* ja 4 doktoriväite
kirja summeerivad . töö tulemusi. 
Kuid ka temaatiliste kogumike re
gulaarne väljaandmine, süsteemi- 
kind lalt korduvad sümpoosiumid 
(juubeliaastal pürgib see rahvusva
helise taseme poole), labori baasi 
uurimistööks kasutajad Brestist ja 
Frunzest, Minskist ja Maikopist. 
Lvovist, Melitopolist, Riiast, Kau
nasest, Volgogradist. Ja veel sta- 
žeerimised ja uurimistöö välismaal, 
rahvusvahelise tunnustusega auto
riteetide loengud — kõik see mah
tus esimesse sajandiveerandisse.

ATKO VIRU

Ameerikasse 
õppimal

Unlversity of Notre Dame (ln  
diana, USA) juures asuv Institute 
for International Peace Studies
(11 PS) pakub võimalust osaleda 
stuudiumis ingliskeelse nimetusega 
The International Scholars Program 
Programm algab augustis 1991.a 
ja vältab aasta.

On võimalik valida nelja eriala:

a) International peace and world 
order, h) Cultural, philosophical 
and religious foundations of peace 
and justice, c) Conflict resolution 
and dispute settlernent, d) Social 
change for peace, justice and 
human rights.

Nõuded kandidaadile:

1) bakalaureuse kraad või selle 
ekvivalent,

2 ) ladus inglise keel,

3) vanus kuni 27 aastat,

4) soovituskirjad.

Tudengitele võimaldatakse finants
abi, sh õppemaksu, elamiskulude ja 
elukindlustuse tasumiseks. Stipen
dium $ 115 kuus.

Kohataotlused (application form) 
tuleb saata UPS hiljemalt 15. jaa
nuariks 1991.

Täpsemat infot saab Ülikooli 
raamatukogust, ruum 277, tööpäe
viti kell 10.30— 13 ja 14.00— 16.

Friedrich 
Nietzsche

Läti Haridusministeeriumi juures 
asuv Noorsoo Teadus- ja Tehnika- 
loome Keskus pakub ettetellimise 
korras venekeelseid F. Nietzsche 
teoseid 6 köites: 1.—3. kd. «Võimu
tahe», 4. kd. .«Ecce homo», 5.—6 . 
kd. «Inimlik ja liiga inimlik».

Raamatud saadetakse postiga 
tellijale koju. Esimesed kolm köi
det ilmuvad veel sel aastal, ülejää
nud järgmise aasta esimeses kvar
talis.

Tellimuse vormistamiseks saab 
pöörduda ülikoolilehe toimetusse 
(ph. 241, tel. 35 180).

Raamatukogu
on alates 3. detsembrist äripäeviti 
lahti alates kella 9st, 24. detsemb
rist 6. jaanuarini aga kl. 10— 17 
(25., 26. ja 31. detsembril ning
1. jaanuaril on raamatukogu kinni).

EINAR TIITSU foto

info
EDUSTUSE

järgmine koosolek on reedel, 
detsembrit kl. 16 ülikooli nõukož 
saalis.

Valimistoimkond

TOATAIMEDE NÄITUS

Meie botaanikaaia palmihoo^ 
saab 11. detsembrini kella 11"*■  
vaadata neid toataimi, mis rUUlTl i 
kitsikuse tõttu tavaliselt nälitav 
ei ole.

14.

ülikoo1'
dcl-

LUGUPEETUD 
PENSIONÄR!

Olete oodatud külaline 
pensionäride jõuluõhtule 18. /*c. 
sembril kl. 15 ülikooli vanasse 
vikusse. ,;|

Oma osavõtust palume teata ‘ 
hiljemalt 14. detsembril peahoone* 
se ruum 310 (tsiviilõiguse ja -Pr° 
sessi kat., tel. 35 254) Laine Sa' 
gile.

m m
< Ü 3\  >

Reedel, 7., laupäeval, 8. ja P 

päeval, 9. detsembril kl. 21

TALVEÖHTUDISKOD 

NB! Üliõpilaspilet kaasa!

* * *

iih3'

Teisipäeval, 11. detsembril 
VIDEOSALONG.
JÄLGIGE REKLAAMI!

kl.»0

ÜLIKOOLI KOHVIKUS 

(Narva mnt. 27.)
••„v/il'

saab õhtuti tantsida. Kolmapat . 
ootame kohvikusse diskosõpru, ? 
japäeviti kõik neid, kellel keeru*1 л 
mad tantsusammud selged, ‘ 
muusikat teeb helilooja Harry 
vo bigbänd. Pakutakse kokteili- 

Niisiis, kolmapäeval, 12. 
sembril kl. 20—23.30 on

diskoõhtu;
11

neljapäeval, 13. detsembril
23.30 ans. «Tetrakord». .̂ t

Tudengeil palume üliõpilasp1 

kindlasti kaasa võtta. Loodame., 
vähemalt neljapäevastel kohvio*1 

tel kohtume ka ülikooli töötajale

Kiub*

INTERDISTSIPLINAARNE 

SEMINAR 

«M OODNE TEADUS JA 

VEDATEADUS»

on esmaspäeval, 10

14 raamatukogus. Oodatud 

teadustöötajad, Õppejõud, Öliõp 

sed.

Toimetaja VARJE SO O T A *

9/9^  Ü L I K O O L I  A J A L E H T  у
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Hi9°
Qhtnisloinikonna esimees 

A. PANDIS

Patt oleks jätta ütlemata 
suur-suur aitäh neile asutus
tele või inimestele, kelle lah
ke toetus oli suureks abiks 
edustuse valimiste korralda
mises.

Kõigepealt tuleb muidugi 
tänada Tartu Ülikooli, kelle 
puhul ei tule rõhutada mitte 
ainult rahalist või tehnilist 
abi, vaid ka lihtsalt tuge ja 
poolehoidu sellise struktuuri 
toomisele ülikoolis.

Edustusepoolne aitäh kõigi
le neile, keda juba tänatud ka 
valimistoimkonna poolt.

Ning lõpuks tunnustagem 
eraldi suurt ja väga hästit 
tehtud tööd, mille tegi vali
mistoimkonna esimees Alar 
Pandis, liikmed Ülo Veldre, 
AnneliBachaus, Andres Män- 
nari ja Imre Oolberg. Aitäh 
valimistoimkonna töötajatele 
— tragidele matemaatikatea
duskonna tüdrukutele.

Edustus

365 päeva
on jälle läbi ja üksjagu tööd 
tehtud. Üsna paljud on muu
de kiirete tegemiste kõrval 
jõudnud jagada oma mõtteid 
ka «UT» lugejatega. Sestap 
kuulubki toimetuse hiiglasuur 
tänu järgmisena nimetatud ja 
veel paljudele teistelegi auto
ritele:

üliõpilased:

URMAS LOIT.
TÕNU PEETS,
PEETER PALUSAAR, 

'ALAR SEPP,
OLAVI PAIDE,
INGRID VEIDENBERG, 
HANNES KUUSMA. 
PRIIT PULLERITS 

(õpib pärast TÜ lõpetamist 
USAs),

JAAK JAAKU

ANDRES REKKER.
AARE KASEMETS,
ENO TÕNISSON,
MATI AMBRE; 

õppejõud ja teised töötajad: 

PEETER OLESK,
TULLI0 ILOMETS. 
VEERA ANT, • 
AIN-ELMAR KAASIK, 
HILLAR PALAMETS, 
OLEG ANDLA,
MATI SA LUNDI,
JAAN KÕRGESAAR, 
AAVO LUUK,
MARJU KÕIVUPUU, 
ALAR PANDIS; 

fotograafid:

EDUARD SAKK.
ANDRES JOALA,
EINAR TIITS,
MALEV TOOM,
MEELIS LOKK.
Olgu tänatud meie ühis

kondlikud keeletoimetajad 
ELLEN UUSPÕLD,
ASTA VESKI,
JAAK PEE ВО;

ametiühingukomitee, garaaži 
ja kantselei rahvas, kellega 
olnud head koostöösuhted.

Eriline tänu kuulub muidu
gi mõista trükikoja inimeste
le, kõigile endistele ja prae
gustele, kes meiega jänna* 
nud, eriti veel nüüd, kus tu
levik tume ümberkorralduste 
ees.

Aga aitäh kõigile, kõigile 
ja loodame, et <rUniversitas 
Tartuensis» siiski ilmumist 
jätkab.

TOIMETUS

RÕÕMSAID JÕULE

jü edukat semestri lõppu 
soovib kõigile

ÜLIÕPILASSELTS RSR 

KLUBI

soovib kõigile hüva aasta
vahetust ja hoogsat põru
mist sessil!

Kohtume jälle jaanuaris., 
ses s i lõd vest usd iskodel 1 /., 
12., 18:, 19., 25. ja 26. päeval.



Üliõpilaste ametiühingukomitee 
ruumi uksel vana kohviku kolman
dal korrusel on silt, mis ütleb, et 
ametiühing on likvideeritud 15. det
sembrist 1990.

Seni pole veel läpselt teada, kui

das jagunevad senise aü funktsioo
nid, edaspidi ning seepärast ei saa 
vastavate muredega praegu pöördu
da veel üliõpilaskonna edustuse või 
juhatuse poöle. Selgust peaks too
ma uus aasta.

S eekord  rahvaluule*
oli TÜ rahvaluuleuurijate ettepa- Töödes ilmneb õpil3*!
nek kooliõpilastele: kirjutada kon- erksus, kui nad esitavad

kursitöö muinasjutust («Õpetajate millele püütakse v a s t u s t  yl
Leht» 9. 06. 1990, nr. 23). Meie- nasjutu-tõe kaudu.
poolseks huviks oli saada ülevaade vanemate arusaam m*8 от
õpilaste ja nende juhendajate suh- mis ühendab seda
tumisest rahvaluule teemadesse. Inimese ja looduse vahe*'■ jj
Rahvaluule on oluline ala meie rah- arvata haldjatest?
vuskultuuris, ent võimalusi sellega viisil on nad olemas. 1X11 |3sil'
tegelemiseks napib. Senini on folk- mõista üleloomulikke tege, ^
looriteemasid uurimiseks pakutud tähendavad kurjuse keha5̂ ,
kirjandusolümpiaadi 1 voorus, ent letised jm.? On n a d ' ц
selline lahendus tunnukse ühekülg- lohutuseks inimesele? 1nC(1 И
ne. ja põhja konna silm ad 0 (r

likud. Need ahvatlevad J  ^
Detsembri alguseks laekus 19 vad. Kas inimene on v0' atl!\

tööd, mida peame piisavaks: 7 tööd lise jõuga piisavalt
Tallinna 20. keskkoolist, 4 Viljandi vai ja tark? Või on ko!c ^
4. keskkoolist, 2 Tartu 3. keskkoo- pis õnnetud olevused, keS ei
list, 1 too Tallinna 21. keskkoolist, misega inimeste maailu13 d

koolist j .  Värska keskkoolist ning
Haapsalu Lastekunstikoolist, va- , j : t0%

nemas astmes ( !0 .- 12. klass) 14. n^ ( «Mninasjutt
nooremas 3 tood. (autor E. Saks Tallinnai ' / *

13 teemast valiti enam «Vastand- koolist> on scllele PD|W" Л  
likke karaktereid eesti muinasjuttu- Tööd on kirjutatud h°a
des», «Allmaailm ja selle pereme- ga ja silmapaistvalt,
hed muinasjutus», «Loomtegelased õpilastes ei puudu huvi '7, 
raamatus «Marjakobar ja teisi setu vastu. «Seekord rahvad11

muinasjutte»» ning «Haldjate kuju- katse, mis vajaks järgc- p 
tamine sõnas ja pildis». ГП1-

üliõpilaste aü

Õppida! Õppida? 
Õppida.

Nagu mujal, on ka ülikoolis üle
minekuperiood. Pööratakse selg 
endisele kõrgelt määratud süstee
mile ja püütakse pilk Läände pöö
rata. Vana lammutamine ja uue 
ehitamine on üsna vaevarikas ning 
mitmesuguseid suhtumisi tekitav. 
Erinevalt saab mõista valikuvõima
lust, punktisüsteemi, ainesüsteemi, 
õppejõudude ja üliõpilaste sobivust 
ülikooli seinte vahele jne.

Olukord teaduskonniti on ilmselt 
üsna erinev. Selleks et probleemi
dest ülevaadet saada, on vaja si
det üliõpilaskonna ‘ eri osadega. 
Mõnes teaduskonnas on moodustu
nud oma üliõpilasesincjused. Arvata 
\rõib, et neis on arutatud ka hari- 
dus- ja õppetöökiisimusi. Võib-olla 
on nende probleemidega tegelema 
hakanud veel mõni üliõpilasgrupp.

Igal juhul palun kõigil, kellel on 
õppetöökorralduse jms. kohta mida
gi asjalikku öelda, ühendust võtta 
üliõpilaskonna juhatusega. Arvan, 
et edustus ja juhatus ei hakka oma 
nina liigselt teaduskonna siseasja
desse toppima. Küll aga saame 
ilmselt nii mõnelgi juhul tõhusalt 
toetada.

ülikool peab andma haridust, 
koolitama eliiti. Kuidas seda pare
mini teha, selles peavad oma sõna 
kaasa ütlema ka üliõpilased. Kasu
tagem oma hääle võimendamiseks 
edustust ja juhatust.

Tulemusrikast koostööd lootes 
ENO TONISSON,

TÜ üliõpilasosakonna juhatuse 
abiesimees 

hariduse ja õppetöö küsimustes

--------------------------------------------Vi 2

SALME SIBUL
Tana pühitseb oma suurt juube

lil otorinolarüngoloogia ja oftal- 
moloogia kateedri dotsent Salme 
Sibul. Juubilar sündis 21. detsemb
ril 1920. aastal Tartus, lõpetas 
1940. aastal Tartu Tütarlaste Güm
naasiumi ning 1950. aastal arsti
teaduskonna. Juba üliõpilaspõlves 
töötas ta laborandina kohtuarsti
teaduse kateedris, hiljem ka kõrva- 
ninä-kurgukliinikus ja -kateedris. 
1950. aastast töötab ta otorinola
rüngoloogia kateedris. 1959. aastal 
kaitstud kandidaadiväitekiri käsit
leb tuberkuloosset keskkõrvapõle- 
tikku. Dots. Salme Sibula edasine 
teadustööde temaatika on haara
nud mitmeid eriala valdkondi, nagu 
tonsillaarprobleem, aeroionisatsioon- 
ja elektroaerosoolteraapia küsimu
sed, ülemiste hingamisteede aller
gia, loote kuulmise uurimine jne.

Viimastel aastatel on ta uurinud 
kateedri ja kliiniku ajalugu. Edu
kalt on ta aidanud viljeleda iiliõpi- 
lasteadust, olnud pikki aastaid 
ÜTÜ otorinolarüngoloogiaringi ku
raator, paljude teadus- ja auhinna- 
tööde juhendaja. Salme Sibul on 
Eesti Otorinolarüngoloogide Tea
dusliku Seltsi asutajaliige, oli kaua 
aega seltsi teadussekretär. Agaralt

on S. Sibu! osalenud ыл 
tegevuses, võtnud kuues J  
osa Tartu linnanõukogu ^ 
on pälvinud Umnustuse J 
autasud nii arstiteadus* j 
kooli, ministeeriumide Jv t, 
tu linna poolt. Soovib Л 
Salme Sibulale tuge' 
raugematut tööindu 
kaua aastaid,,

UNIVERSITAS TÄRTUENSIS

AUGUST SOO
August Soo sündis 1. jaanuaril 

1911 Tartumaal talupidaja pere
konnas. Tartu Tehnikagümnaasiumi 
lõpetas ta 1929. aastal ja astus üli
kooli matemaatika-loodusteadus- 
konda. Nagu paljudel tema kaas
üliõpilastel, tuli ka August Sool 
teha pikemaid või lühemaid vahe
aegu, et teenida põllutööga raha 
õpingute jätkamiseks. Alates 1937. 
aastast töötas ta õpingute kõrval 
ülikooli meteoroloogia observatoo
riumis vaatlejana ja hiljem sünop
tikuna Eesti Teedeministeeriumi 
õhusõiduosakonnas. Temagi elukäi
ku tegi sõda orria karmid täiendu
sed: ta mobiliseeriti saksa sõjaväk
ke ja selle asemel, et lõpetada vii
mane kursus, tuli tal sundkorras 
tutvuda kümme aastat eluga Siberi 
töölaagrites.

Naastes Tartusse asus ta jälle 
ülikooli teenistusse, algul aero- 
elektrilaboris, hiljem juhendas ta 
abiõppejöuna meteoroloogia prakti
kume. Seda tööd tegi ta 15 aastat. 
Tööarmastuse ja korrektsuse õpeta
misel andis ta isiklikku eeskuju. 
Tema hoole all olevad kateedri raa
matukogu ja vaatlusriistad olid 
alati piinliku täpsusega korras. Nii 
nooremad kolleegid kui ka üliõpila
sed said asjalikke nõuandeid. 
A. Soo tegi oma tööd ilma erilise 
rabelemiseta vaikselt ja asjalikult.

Ei tea olevat ühtegi j„" j fi 
tähtajaliselt nõutud t^° 
lõpetanud õigel ajal. Ta
tööaega ratsionaalselt *0'

Geofüüsika kateedri 
tema end ise i  õpilased 
Augusl Soole 80. juiiln’ 
tervist ja püsivat vaiiflül J j  
gelemaks loodusteaduse L^i. 
dega, samuti ka head 
tema õunaaias.

OLEV

Edustuse esi
mene koosolek

Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna 
Edustuse esimene koosolek peeti 
reedel, 14. detsembril ülikooli nõu
kogu saalis. 25 edustuse liikmest 
oli kohal 24. Koosoleku oli korral
danud valimistoimkond ning kuni 
esimehe valimiseni juhatas koos
olekut valimistoimkonna esimees 
Alar Pandis. Koosoleku protokolli 
andis valimistoimkond üle edustu
sele.

Edustus otsustas pärast läbirää
kimisi üliõpilaskonna organite 
struktuuri. Otsustati valida 8-liik- 
meline juhatus ning 3-liikmeline 
revisjonitoimkond. Valimised otsus
tati teha salajased ning vastavalt 
edustuse otsusele oli koha saami
seks vaja vähemalt 13 poolthäält.

* * *

U i t Õ P i l A S

KÕNNU J 
EPUS TVS

Juhatuse koosseis on järgmine.

Esimees — OLAVI PAIDE (14 poolthäält, teine kandidaat 
ANDRES REKKER sai 8 poolthäält).

Aseesimees — ANDRES REKKER (15 poolthäält, teisi 
kandidaate polnud).

Finantssekretär — KARLI LAMBOT (13 poolthäält, teine 
kandidaat MATI TUUSOV sai II poolthäält).

Sekretär — INDREK MUSTIMETS (13 poolthäält, teine 
kandidaat KAAREL TARAND sai 10 poolthäält).

Abiesimees (suhted väljaspool üliõpilaskonda) — KAA
REL TARAND (19 poolthäält, teisi kandidaate polnud).

Abiesimees (majandus ja olme) — MATI TUUSOV (20 
poolthäält, teisi kandidaate polnud).

Abiesimees (õigus) — TERJE TARI (15 poolthäält, teisi 
kandidaate polnud).

Abiesimees (haridus ja Õppetöö) — ENO TÕNISSON (21 
poolthäält, teisi kandidaate polnud).

#  Revisjonitoimkonna koosseis on järgmine.

Esimees — IVO VALTER (20 poolthäält, teisi kandi
daate polnud).

Liikmed — MADIS PÄTS ja SVEN TARUM (vastavalt 
17 ja 16 poolthäält, kolmas kandidaat PEETER RAUD
SEPP sai 15 poolthäält).

Edustus otsustas veel, et üliõpilaskonda esindavad ülikooli valitsu
ses esimees ja abiesimees suhetes väljaspool üliõpilaskonda.

Järgmine edustuse koosolek otsustati pidada reedel, 21. detsembril 
kell 15 ülikooli nõukogu saalis.
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7 0

. Ümmargust juubelit , tähistab 3. 
jaanuaril soome-ugri keelte kateed
ri professor Paul-Johannes Alvre.

on sündinud Tartus, kus möö
dusid lapsepõlv ja kooliaastad. Sõ- 
ja-aastate algul sattus ta Soome. 
Helsingi Ülikooli lõpetas ta 1946. 
Aastal .ning oH seejärel 1946.— 

, '948". aastani Jyväskylä pedagoogi 
^ülikooli eesti keele lektor. Eestisse 
näasmise jarel elas ja töötas ta 
Paarkümmend aastat Viljandis õpe- 
[äjana koolides ning tegi teadus- 
l‘kku tööd. Viljandis valmisid «Soo- 
4\e keel iseõppija iie» (1967) ja  
*Sootne keeleõpetuse reeglid»
(•969).

Tõeline fennougristikaalane tege
vus algas siiski Tartu ülikoolis 
•968. aastal, kui P. Alvre kaitses 
s'in läänemeresoome keelte mit
must käsitlevat väitekirja, mille 
^est sai fiioloogiadoktori kraadi. 
*970. aastai sai ta professori kut- 
®e. Algas tänaseni kestnud õppetöö 
ja uurimistöö. Aastate jooksul on 
jlpiunud palju uurimusi, lühemaid 
kirjutisi ja ülevaateid erialaajakir
jades, Juubilar rajas kateedri tea
dusliku väljaande «Fenno-ugristi- 

millest on saanud soome-ugri 
Keeleteaduse hinnatav sari.

Mitmekesine on olnud tegevus 
ülikoolis: filoloogiateaduskonna 
•eadusprodekaan, mitme kaitsmis
nõukogu liige, soome-ugri keelte ka- 
leedri tegelik juhataja. P. Alvre 
initsiatiivil rajati fennougristika 
jabor, mille juhataja ta on. löö 
hulka kuuluvad ekspeditsioonid, 
esinemised kongressidel, nõupida
mistel ja konverentsidel.

Inimesena on Paul Alvre seltsiv, 
‘‘lati abivalmis ja rõõmsameelne. 
Kateeder on harjunud, et temalt 
tuleb aruandeks kõige rohkem töid, 
et tai on kohustusi rohkem kui teis
tel.

Soovime ümmarguse tähtpäeva 
Puhul õnne, tervist ja jaksu edas

pidiseks!

Kolleegide nimel 

EDUARD VAARI

Õppemaksuga
oleme sedakorda ühel pool, ent 

kauaks. Riigil raha napilt. Stippigi 

ei saadud kohe maksta, sest pangas 

polnud raha. Postkontorites käivad 

mutikesed mitu korda pensioni jä 

rel ja ikka saavad rublad ennem ot

sa, kui järjekord nendeni jõuab.

Ei tasugi vist eriti õppemaksu 

vastu seista, tulevik toob selle na

gunii. Kujutlegem korraks, mis siis 

juhtub. Suvel tuleb kõvasti raha 

teenida, kodust ka aidatakse, õpp i

ma tulevad need, kes seda tõesti 

väga tahavad. Ma arvan, et näiteks 

loodud ärikate ja muude uusrikaste 

võsukesed võivad isegi mitte sisse 

saada või kergemini välja lennata, 

oleneb sellest, kes mida endale 

väärtustab ja milleks suuteline on. 

Võiks ju kursus praegugi olla mõ

nevõrra väiksem ja puhastatud kui- 

.iagi veepeal püsijaist.

Kui maksad, tahad ka kõrgetase

melist haridust, mis ei sõltu üksnes 

õppija vastuvõtutahtest, vaid ka 

õpetuse andjaist. Loodan, et kons

pektist mahalugejad, arutlusvõime-

tud, tudengipoulset arvamust mit

tesallivad, mitteautoriteetsed õp

pejõud on selleks ajaks ülikoolist 

kadunud. Nii et maksame ja õpime 

või kuidas? Seni ei oie lehes ühegi 

õppejõu arvamust veel kuulnud. 

Nüüd vaibub õppemaksu ümber lek

kinud kära mõneks ajaks, aga sel

legipoolest soovitan suvel kõigil 

tööle minna ja ka praktika eest kõ

va raha nõuda. Ei tea siin ilmas 

mitte, mis sügisel meid ees oodata 

võib.

Iseenesest mõistagi loodame, et 

tasulise õpetuse korral annavad õp

pejõud meile õigel ajal märku loen

gu ärajäämisest. Ja jäägugi see 

vaid õppejõu ja üliõpilaste vaheli

seks kokkuleppeks, millal loeng pi

dada, millal asendada, millal ära 

lõpetada. Praegu on igatahes .üli

õpilastele solvav, kui dekanaadi 

ametnikud käivad kontrollimas ja 

usutlemas, kus õppejõud on, miks 

ta ei tulnud jne. See ju täitsa stag

naaegne sotsialistlik mall.

JAANUS LAD 1 PUU

Õppelaen
ja 

toetusfond
Lugedes viimast ülikoolilehte 

tundub, et inimestel on hirm näha 
probleeme ja neid läbi mõelda. 
Palju mugavam on ju ümbritseda 
ennast kindlakskujunenud vaade
te ja reeglitega, kinni hoida kivis
tunud maailmavaatesüsteemist ja 
tunda ennast selles ehitises kindla
na läbimõtlemisvajaduse hädaohu 
suhtes. Enamik ‘ inimesi näeb asju 
nii, nagu nad neid tahaksid näha. 
On unustatud oma kogemused. Kes 
siis tahaks heameelega meelde tu 
letada asju, mis on piinlikud?

Niisiis, õppemaksu toetajad tu 
letagu meelde oma õppimise aega 
ülikoolis. Kui midagi ei meenu, siis 
minupoolne ettepanek on maksus
tada kõik eelnevad põlvkonnad, kes 
õppinud nõukogudeaegses kõrg
koolis.

Kui probleeme kardetakse või 
võetakse kergelt, siis tuletan meel
de, et õppemaksuga kaasneb alati 
hästi funktsioneeriv ja inimsõbra
lik krediidisüsteem.

Nii tuleks praegu põhitähelepanu 
suunata riiklikule õppelaenule ja 
kõrgkoolide toetusfondile, mitte aga 
õppemaksule.

FRED SARVESAAR

Hev who pays piper calls the tune
See, kes maksab moose- 

kandile, tellib ka muusika . . .
(Inglise vanasõna)

Sel sügisel on nii kõrgete härra
de kabinettides kui ka tüdengitoa- 
kestes palju räägitud ÕPPEMAK
SUST, selle määrast ning kehtes
tamise ajast. Küsimust on kordu
valt arutatud ka valitsuses, nimelt 
EV 1991. aasta eelarve kulude pla
neerimisel. Läinud reedel otsustati 
viimaks taastada eelarves need ku
lutused, mis lülitati välja seoses 
kõrgkoolides õppemaksu kehtestami
se ja stipendiumide vähendamise 
kavadega (8,4 miljonit OR). Pais
tab, et vaidlused on vähemalt aas
taks lõppenud . . .

Siiski tahaksin siinkohal esitada 
oma vaated õppemaksule ja sellega 
seonduvale olemasoleva pisukese 
pädevuse piirides.

Selge on üks: liikudes ühiskonna 
poole, kus kõigi omandatavate 
väärtuste eest tuleb adekvaatselt 
tasuda, jõuame kindlasti ka selleni, 
et igaüks maksab saadava hariduse 
eest ise. Paralleelselt õppemaksu sis
seseadmisega tuleb lahendada kre- 
diitsüsteemi ja kõrgharidusega ini
meste palkade reguleerimise küsi
mused. Ei saa ju üht probleemi 
kontekstist välja rebida ning üle

peakaela tegutsema hakata. Opti
mistina arvan, et need küsimused 
on võimalik lahendada (valitsuse 
tasemel) umbes poolteise aastaga 
ning seega ollakse õppemaksu sis
seviimiseks -f krediteerimiseks + 
korralike palkade maksmiseks val
mis 1. septembriks 1992. Või on 
oletus liiga julge?

Te i s e k s ,  õppemaksu suurus 
peaks eri kõrgkoolides ja teadus
kondades olema diferentseeritud 
vastavalt tudengite koolitamiseks 
tehtavatele kulutustele. Mind on 
seni avaldatud programmide juures 
kõige rohkem hämmastanud see, et 
näiteks tuumafüiisikute ning et
nograafide väljaõpetamist peetakse- 
ühevõrra kulukaks. Või kaetakse 
vahe assigneeringutes muudest al
likatest?

Kolmandaks. Tagasi tulles peal
kirjas toodud targa vanasõna juur
de, tahaks mõtiskleda sellest, mida 
tudengid oma raha eest soovivad 
saada. Loomulikult ihaldatakse pa
kutava hariduse taseme märgatavat 
tõusu, üleminekut kursuste süstee
milt ainesüsteemile, korralikke õppe
materjale, raamatukokku uut tea
duskirjandust, õppejõududeks tarku 
ning inimlikke ÕPETAJAID ja veel 
nii üht kui teist. Kas aga praegu
ne Tartu Ülikool oma materiaal
tehnilise varustuse ja õppejõud- 
konnaga on võimeline seda kõike 
pakkuma?

Ei, muidugi mitte. Selleni jõud
mine võtab hulga aastaid. Liikuma 
peab aga hakkama kohe ja pikkade- 
sammudega, kuigi läinud poolsa
jandi inertsuse ületamine tuleb 
ränkraske. Praegu aga (kui kõnel
da mõistu): klient ulatab moose- 
kandile rahatähe ning tellib näiteks 
Mozarti või Vivaldi teose, mängu
mehe ponnistustest hoolimata hak
kab kõlama nõukogude autorite ul
jas marss . . .  Tellija on pettunud, 
muusik jääb tööta — see on ju as
jade loomulik käik. Kui aga moo- 
sekandile antakse aega, et ta vas
tavat muusikapala nauditavalt esi
tama õpiks, peaks tulemus rõõmus
tama mõlemat osapoolt.

Ja veel — on, nagu oleks rah- 
vusütikool väga keeruline instru
ment, millel musitseerimine ülikee
rukas ning nõuab kõigi muusikute 
ühist pingutust ning keskendumist. 
Sellega tahan Öelda, et õppejõudu
de kõrval vajavad pisut aega laisku
sest + jäikadest vanadest mõtte
mallidest + õppimise simuleerimi
sest loobumiseks ka tudengid. 
Inimteadvuses toimuvad muutused 
nõuavad aega, samuti nõuab aega 
ka ülikooli muutmiseks vajaliku 
majandusliku aluse loomine. Leid- 
kem aeg ning kasutagem seda ots
tarbekalt.

Di xi ei anirnam meam salvuvi.
PEETER PALUSAAR, 

stud. med.

ülikooli töötajate 
puhkustest

Teatavasti võttis Eesti NSV 
Ülemnõukogu Presiidium 19. veeb
ruaril 1990. aastal vastu seadluse 
'««Eesti NSV töökoodeksi» muutmi
se ja täiendamise kohta», mille ko
haselt TÖÖK § 71 I. lõige on nüüd 
sõnastatud järgmiselt: «(1) Töölis
tele ja teenistujatele antakse iga
aastast põhipuhkust vähemalt IH 
tööpäeva (kolm nädalat)».

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 
Presiidiumi 14. juuni 1990. aasta 
seadlusega kehtestatakse mainitud 
muudatus 1. jaanuarist 1991.

Seni sai ülikooli töötajate enamik 
põhipuhkust 12 tööpäeva ning lisa
puhkust kas normeerimata tööaja 
eest 12 tööpäeva või tervist kahjus
tava töö eest 6 kuni 18 tööpäeva. 
Seega sai v a l d a v  o s a  t ö ö t a 
j a i s t  aastas puhkust (koos lisa
dega) 24 tööpäeva, õ p p e j õ u d
— 48 tööpäeva. Samas oli tööliste 
(kütjad, koristajad, valvurid, ukse
hoidjad, muuseumiteenijad) aasta- 
puhkuse kogukestuseks vaid 15 töö
päeva, puuseppadel, müürseppadel, 
krohvijatel, tisleritel 18 tööpäeva.

Tallinna Tehnikaülikoolis oli ju 
ba tänavu kõikide töötajate iga-aas-

tase puhkuse minimaalseks pikku
seks 24 tööpäeva, teadlased sõltu
valt teaduskraadist said puhkust 
kas 36 või 48 tööpäeva ulatuses.

Ka Tartus on asutusi, kus sama
de kategooriate töötajate puhkused 
olid sel aastal pikemad kui ülikoo
lis.

Lähtudes kõigest eeltoodust ot
sustas Tartu Ülikooli ametiühingu
komitee oma koosolekul 13. det
sembril teha ettepaneku TÜ rekto
rile:

#  I) lugeda 1991. aastal Tartu 
Ülikooli kõikide töötajate iga-aasta- 
se, summaarse (põhipuhkus + li
sad) puhkuse minimaalseks kestu
seks 24 tööpäeva;

#  2) anda lisapuhkust 30 töö
päeva teaduskraadi omavatele õp
petööd (vähemalt 60 tundi aastas) 
tegevatele järgmistele teadusosa
konna ja ÜMPI teadlastele:

— direktor,
— teadussekretär,
— osakonnajuhataja, osakonna

juhataja asetäitja,
— talituste, laboratooriumide ja 

sektorite juhatajad,

— teadurid;

Ф  3) jätta lisapuhkuse kestuseks 
normeerimata tööaja eest 12 töö
päeva;

# 4 )  seadusandlusega ettenäh
tust pikemad puhkused tagada TÜ 
omavahendite arvel.

Seega taotleb TÜ aü. komitee pi
kemat puhkust eelkõige ülikooli 
kõige lühema puhkusega töötajate
le ning kõrgema kvalifikatsiooniga 
teadlastele. Seejuures taotleb ame
tiühing kõigile teaduskraadi oma- 
vaiele õppetööd tegevatele teadlas
tele õppejõududega võrdset puh
kust, s. o. 48 tööpäeva aastas.

Ühtlasi tegi ametiühingukomitee 
ülesandeks teadusosakonna, ÜMPI. 
teadusraamatukogu ja õigusteadus 
konna aü. algorganisatsioonidele 
valida igaühest üks usaldusisik või
malikeks läbirääkimisteks TO rek
toriga aü. komitee poolt rektorile 
puhkuste kohta tehtud ettepanekute 
üle.

ALEKSANDER JAKOBSON, 
TU aü. esimees
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Teadustöö 
korraldus 

Tartu ülikoolis

«ülikooli
tuleviku»

Telslpleval toimunud teadusosakonna nõukogu koosolekul oli päeva
korras teadustöö korraldus ülikoolis. Arutati 20. novembril vastu võe
tud otsust. Lähtudes aruteludest teadusosakonna koosolekutel ja rekto
raadis formuleeritud seisukohtadest, teldls nõukogu, et otsuse põhimõt
teline muutmine pole otstarbekas, tehti vald täiendusi.

Otsus
I. Ü l d s ä t t e d .

1.1 Teadustöö ja selle baasil toimuv magistrite ja teadusdoktorite et- 
... tevalmistamine on ülikooli üks põhitegevusi.

1.2. Teadusliku uurimistöö finantseerimise, läbiviimise ja aruandluse 
aluseks on teadustöö teema. Vastutus teema täitmise ning selleks 
eraldatud vahendite kasutamise eest lasub teema vastutaval täitjal. 
Teemal võib olla teaduslik juhendaja.

,1.3. Teadustöö teemad on ühendatud ülikooli teadustöö (põhi)suun
dadeks. Suuna teemade täitmist planeerib ja kontrollib rektori 
poolt kinnitatud suuna ekspertnõukogu vastavalt kinnitatud sta
tuudile:

t. F i n a n t s e e r i m i n e .

2.1. Teadustööks vajalikud summad laekuvad TC taotluse alusel riigi
eelarvest baasfinantseerimisena, vastavaks otstarbeks loodud fon
didest, teadustöö lepingute kaudu ja muudest allikatest. Teadustöö 
lepingute täitmise korda reguleerib vastav põhimäärus.

2.2. Baasfinantseerimise summa jaotab suundade vahel ülikooli valit
sus. Taotlused olemasoleva struktuuri muutmiseks baasfinantsee
rimise raames esitatakse teadusprorektorile vastavalt Eesti Tea
dusfondi töökorralduses ettenähtud tähtaegadele. Suuna baasfinant
seerimise summa jaotab teemade vahel suuna ekspertnõukogu.

2.3. Teema üldkalkulatsiooni ja aastaeelarve koostab teema vastutav 
täitja. Soovi korral võivad teemade vastutavad täitjad ühendada 
nende käsutuses olevad summad koos rahade kasutamisõiguse 
osalise või täieliku üleandmisega volitatud isikule.

2.4. Teadustöö summade taotlemine teadustöö arendamiseks moodus
tatud fondidest väljaspool baasfinantseerimist toimub kooskõlas 
vastava fondi põhimäärusega.

3. A r u a n d l u s ,  .• _

3.1. Kontrolli teemade täitmise üle riigieelarvelise baasfinantseerimise 
osaä teos'tab suuna ekspertnõukogu.

3.2. Teadusfondist saadud summade kasutamise efektiivsust kontrollib 
fond vastavalt oma põhimäärusele.
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komisjonis tutvustas rektor Jüri Kärner eelmisel päeval toimunud 
Teadusfondi koosolekul arutatut. Sellega haakus Rein Kinkari ette
kantud materjal ülikooli materiaalse baasi probleemidest.

TULEVIKUKOMISJONI UUE AASTA ESIMENE KOOSOLEK ON 
TEISE NÄDALA KOLMAPÄEVAL. SEEGA 9. JAANUARIL KELL 8.15 
NÕUKOGU SAALIS:

ölikooii materiaalse 
baasiga seotud 

probleeme
ф  1. Ülikooli materiaalne baas.
1990. aasta III kvartali bilansi seisuga on ülikooli arvel põhivahen

deid 67,9 miljoni rbl. väärtuses (algmaksumuses). Sellest on hooneid 
26,8 milj., masinaid, seadmeid, aparatuuri 29,6 milj., raamatuid 
5,0 milj., tööriistu ja majandusinventari 3,2 milj., ülejäänu moodusta
vad rajatised, sõidukid, ülekandešeadmed jne. Põhivahendite kulumit 
on arvestatud 29,1 milj. Seega on peaaegu pool ülikooli põhivahendi
test amortiseerunud. Osadel põhivahenditel on kulum ületanud juba 
algmaksumuse. Viimane asjaolu kajastub ka bilansis, kuid täpsemat 
analüüsi võimaldab teha juurutatav põhivahendite arvestuse automa
tiseeritud süsteem. Momendil käib andmete sisestamine.

#  2. Kelle oma on ülikool?
Käimas on ettevalmistused ühtsete põhimõtete fikseerimiseks Eesti 

Vabariigi riigiasutuste kohta. Ministeeriumi andmetel kavandatakse 
ülikoolides rakendada kahesugust omandivormi, s. o, riiklik ning üli
kooli omand. Varasid eristab nende soetamise allikas. Riigieelarve 
vahenditega soetatud varad kuuluvad riigile, erivahenditest ostetu on 
aga ülikooli omand koos kõigi sellest tulenevate õigustega kuni maha
müümiseni. Praegune arvepidamise süsteem ei ole selliseks eristami
seks valmis.

0  3. Teaduskond ja ülikooli kapitaalmahutused.
Ülikooli finantseeritakse REA-st kahe kanali kaudu. Nendeks cm rii

gieelarve hariduskulud ning Teadusfond. Erinevalt TA-st ei näe Tea
dusfond ette ülikooli teadusotstarheliste kapitaalmahutuste finantsee
rimist. Seda tuleb tahes või tahtmata teha hariduskulude arvelt ja otse 
lepingute vahenditega.

ф  4. Finantsautonoomia ja materiaalne baas.
Finantseerimisel riigieelarvest on suund sellele, et anda ülikoolile 

ette vaid finantseerimise üldmaht ning s.h. palgafond. Kuluartikliteks 
jagamine toimub ülikooli enda poolt. Seega saab ülikoolil endal ilm
selt olema õigus määrata oma materiaalse baasi arendamiseks mine
vate summade maht.

#  5. Materiaalse baasi arengu tagatised.
Materiaalse baasi arendamiseks ülikooli poolt planeeritud summad 

peavad olema kaetud riiklike fondide ja limiitidega vaatamata sellele, 
kas finantseerimine toimub REA-st või inuudest vahenditest. Kui on 
tegemist kapitaalehitusega, siis on obligatoorne nende lülitamine ehi
tuste tiitelnimekirjadesse täies mahus. Vastasel juhul kaotab ülikooli 
autonoomia oma eelarve koostamisel mõtte.

ф  6. Seadmed ja aparatuur kui materiaalse baasi efektiivse kasu

tamise võtmelüli.
Põhivahenditest kõige detsentraliseerituni on seadmete ja aparatuuri 

soetamise ning kasutamise valdkond. 1990, aastal selleks ettenähtud 
<nmmad olid par. 47 — 930 tuh.. par. 52(53) — 585 tuh.. lepingud — 
500 tuh.. erivahendid — 17 tuh. rbl. Jooksva vahendite planeerimise 
teeb raskeks asjaolu, et läbi aaslate on tellitud seadmete saabumise 
tõenäosus nõutud mahus, komplektsuses ja hinnas ulatunud 0 .6-ni. 
Seetõttu kohtame siin kõige sagedamini finantsparadokse vahendite 
tarbetust külmutamisest kuni ajutise maksevõimetuseni.

\ Ülikooli tuleviku komisjoni 
materiaalse baasi sektsioon

Nalja kah!

J&ulujoonistused tegi MARGUS SANGLEPP

Et meie aasta lõpp nii kurb ja 
troostitu ei oleks, nagu ta kanges
ti olerna kipub, pakume natuke lu
gemist toimetuse vigadekaustasl 
(aastate jooksul on sinna kogutud 
korrektuuris ette jäänud, ülikooli
lehes ja teisteski väljaannetes il
munud «pärlidя.

Alkeemik — akadeemik, 
raekommunist — reakommunist, 
paretiburoo — parteikomitee, 
valmiseeskiri — valimiseeskiri, 
kääbus kalm — käähaskalm, 
abielumees — abiesimees, 
eeslijärjekorras — eelisjärjekor

ras,
diplomaadid — diplomandid, 
pejereerime — refereerime, 
keelerong — keelering, 
kekskomitee — keskkomitee, 
leskkomitee keskkomitee, 
ussrealism — uusrealistn, 
kart ulivõit mine — kartulivõtmine, 
altvedaja — allettevõtja. 
arutaja vetel — aerutaja vetel, 
Patuanatoomide Selts Pato- 

anatoomide Selts, 
ajaloolastel tekid (p.o. teklid) 

peas.
TÜ võit ulumises (ujumises), 
Olmenõukogu — Ülemnõukogu,

dotatsioonid ripuvad õhtus (õhus j. 
Koerad (Koread) ei jõua kokku
leppele.
ieoiati (toetati) arstiteaduskonda, 
ägeda maksa puudulikkus.

info
TÄNA ÖHTUL

laulab aulas kaks meie koori. 
teid TÜ Akadeemilise Naiskoori j1! 
Tartu Akadeemilise Meeskoor' 
kontserdile saab osta tund enne fll’ 
gust, s.o. kl. 18.

MILLAL TÖÖLE, 
M ILLAL PUHKAMA?

Üliõpilastel algab jõuluvaheaeg 
laupäevast, 22 . detsembrist ja kes- 
tab pühapäeva, 6 . jaanuarini (k. ä-y 
Töötajad peavad t ö ö l  olema k®' 
hei laupäeval, s. o. 22 . ja 29. det
sembril. V a b a d  on mõlemad l’s' 
maspäevad 24. Ja 31. detsember, sa' 
muti muidugi teisipäev, 1. jaanU0,r; 
Nii on töötajate jõulupühad 
pikad 23.—26. detsembrini riinff 
vana ja uue aasta tähistami114’ 
30. detsembrist 1. jaanuarini (к. я.)'

RAAMATUKOGU

konverentsisaali kõrval saab vtfj*' 
data HELGA JÕERÜÜDI maalib 
monotüüpiaid jaanuari lõpuni.

VAJAN

vaheajaks meessoost inglise ke‘’le 
õpetajat. Sokid olemas.

Kiriad jätta peahoone valvelaud*1- 
ümbrikule märkida «Jõulurõõm».

Reedel, 21. detsembril ja laup**®' 
vai, 22. detsembril kl. 21 

AASTA VIIMASED DISKOD 
KIIRUSTAGE!

KÕIGILE! OLED SA PROFES

SOR VOl TUDENGI 
REEDEL, 28. detsembril kl. 20
PIDU KAHE AASTA VAHEL 

ehk
HOBUSEST KITSE!

V šnaps, lants ja kabaree, 
kohal on ka Näärimees.

Pileti võid osta juba 21. detsein'>' 
ril kl. 11 — 13 ja 16— 19 klubist.

TÜ KOHVIKUS

{Narva mnt. 27)

27. detsembril jääb ära 
ans. #Tetrakordi» õhtu.

Kohtume uuel aastal ikka kolt00' 
päeviti ja neljapäeviti, esimest k<>r' 
da 6. veebruaril.

NB!
Uue aasta esimese «UniversH#* 

Tartuensise» kohta oskab toimet**. 
Öelda praegu nii palju, et esimus*, 
nädalal lehte Igatahes ei tule. Kjj 
meie trükibaasiks jääb ka edaspji" 
linna trükikoda, siis ilmub <U’, 
nähtavasti I I .  jaanuaril, kui ei* 5 i| 
ei tea me praegu mitte mldag 
muud öelda.
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