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J ä r j e k o r d n e le n d uut k u n sti k a a d rit

Tallinna Riikliku Konservatooriumi ja Muusikakooli kiitusega lõpetajaid. Vasakult: Tallinna Riikliku Konservatooriumi lõpetanu
Virve Lippus, Muusikakooli lõpetanud Evi Torpats, H elje Laane, Aino Merila ja Niina Nellis.

Uusi helikunstnikke

Äsja lasi Tallinna Riiklik K onserva
toorium välja rühma noori, kõrgem a
m uusikalise haridusega eriteadlasi.
Tänavu lõpetas konservatoorium i 16
m uusikut kaheksal erialal. Paljud
lõpetanuist siirduvad pedagoogilisele
tööle, m itm ed asuvad tööle m uusika asutustes.
K laveri alal lõpetasid Virve Lippus
kiitusega, Ilm e Rohtla (dots. A. Klas) ja
Aino U uehendrik (prof. B. Lukk); viiuli
alal Roland K asvand (dots. H. Laan),
harfi plal Arral?.e Mtihk (I. Bogdanova),
oboe alal Voldem ar Rohtla (õpet.
H. Juksar). Noortest lauljatest lõpetasid
konservatoorium i Lehte M ark (dots.
J. Siimon) ja Robert Vahisalu (prof.
A. Arder), m uusikateaduse alal H arri
K õrvits ja Ernst Johanson, koorijuhti
mise alal Helgi Joala (dots. J. Variste),
Georg Toompea ja Uno Järvela (prof.
G. Ernesaks).
Meie kom ponistide pere täieneb kol
me noore heliloojaga — Lulli Siimoni,
Uno Naissoo (prof. H. Eller) ja Erich
Jalajasega (prof. M. Saar).
1. juulil oli „Estonia“ kontsertsaalis
Tallinna R iikliku Konservatoorium i ja
Tallinna M uusikakooli lõpetajate lõpp
kontsert. Soojalt võttis täissaal kuula
jaid vastu noorte kunstnike esinemised,
sealhulgas ka konservatoorium i lõpetaja
Uno Naissoo (sümfooniline poeem
Saarem aa tütar“) ja Lulli Siimoni
(I osa viiulikontserdist) teoste ette
kande.
Pärast kontsertosa toimus lõpetanuile
diplomite pidulik kätteandmine.

Muusikakoolide

l end

T a l l i n n a M u u s i k a k o o l i lõ Koorijuhtim ise alal lõpetasid Jü ri La
petas tänavu 26 noort. Klaveri alal pim aa ja Õie Pikpärg, (A. Kiilaspea)
lõpetasid Ell Ärike (V. Lensin), Helje ning m uusikateooria alal Ilm ar TomLaane kiitusega, Lilian Semper berg kiitusega.
(I. Kaudre), Aino M erila kiitusega T a r t u
M u u s i k a k o o l andis
(A. Klas), M arianna M urnikova kokku 25 lõpetajat, kõige rohkem —
(E. Fi'anz), Niina Nellis kiitusega üksteist — koorijuhtim ise alal, ja ni
(H. Oim), R uuta Taras (K. Sillakivi), m elt: Ülo Bergman, Elga Riis, Raimond
Evi Torpats kiitusega ja M aaja Rei- Lätte, Virve Hansson (kõik kiitusega),
naste (E. Barsova).
Heldi Helmeste, Helve K ortspärn, Val
Laulu ala lõpetajaiks on Arda Elson ter Lesnikov, Mall Padil, Enno Sagur,
(A. Arder), Astrid Lõbin (A. Olbrei), Koidula Uudel ja Koidula Uib.
H ilja Kahu, Haili Mitt ja Helme Li- Laulu erialal lõpetasid Aino Lau
pand (J. Siimon) ning Heljo Sarapik, mets, Ella Pajo, Niina Ritslaid
kiitusega (L. Saul).
(A. H ablitz-K urtna), Eva Linnum ägi,
Täiendust on saanud ka k esk e rih ari Mae Tammis (R. Jõks) ja Liidia Truus
dusega puhkpillim ängijate kaader. (S. Kann).
Oboel lõpetas Ando Rannu (H. Juksar), K laveri erialal lõpetasid kiitusega
m etsasarvel H einar M erelaid (M. Pae M are Jaanson, Mai Kikas ja Eva Sori
m urru), flöödil Liidia Kivilo kiitusega, (A. Semm-Sarv) ning Heli Rooma
Sam uel Saulus (E. Peaske) trom petil (S. Kaudre).
Viktor Revin (N. Kubli) ja tromboonil Orkestriosakonna lõpetasid H arald
Aleksander Kolotuškin (P. Karp).
Aasa ja Virve M urum aa (E. Poolakese
K eelpillim ängijaist lõpetasid kontra- j viiuliklassist), Valter Klaus (J. Hargeli
bassi alal Robert Ots (V. Lukas) ja oboeklassist) ja A rm and Pajo (E. Eoharfi alal K iira Niilova (I. Bogdanova). ! moisi klarnetiklassist).
j
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Loomingulise tee algul
Nõukogude kord on avanud laiade
töötavate hulkade ees piiramatud või
malused oma teadmiste täiendamiseks
ja kõigi kultuurivarade omandamiseks.
Iga aastaga suureneb meie maal kooli
de ja kõrgemate õppeasutuste hulk.
Möödunud õppeaastal ulatus õppijate
arv kõigis meie maa õppeasutustes 57
miljoni inimeseni. See tähendab, et
peaaegu iga kolmas inimene õpib koo
lis, tehnikumis, kõrgemas õppeasutuses
või kursustel. Need arvud räägivad ise
enese eest, see kõik on võimalik ainult
võitnud sotsialismimaal.
Suurepärased võimalused on meie
noortel ka oma loominguliste võimete
arendamiseks mitmesugustel kunstiala
del. ühelgi maal pole nii ulatuslikku
muusika- ja kunstikoolide, tehnikumide
ja kõrgemate õppeasutuste võrku kui
meie kodumaal, kuskil kogu maailmas
ei osutata niisugust tähelepanu ja
hoolt noore kunstikaadri kasvatamisele
kui Nõukogude Liidus.
Vabade Nõukogude rahvaste vennali
kus peres on ka eesti rahvas saanud
enneolematud tingimused sisult sotsia
listliku, vormilt rahvusliku kultuuri,
kirjanduse ja kunsti arendamiseks.
Õppijate arv üldhariduslikes koolides,
tehnikumides ja kõrgemates õppeasu
tustes kasvab pidevalt. Kunstiõppeasutused annavad iga aastaga ikka rohkem
noori kvalifitseeritud jõude muusika ja
kujutava kunsti aladel.
Hiljuti lõpetas vabariigi kõrgemates
kunstialastes õppeasutustes — Eesti
NSV Riiklikus Kunstiinstituudis ja Tal
linna Riiklikus Konservatooriumis —
oma õpingud uus lend noori kunstiala
töötajaid, kes alustavad sellega iseseisvat
loomingulist teed. Nendele lisanduvad
mitmed lõpetajad Moskva ja Leningra
di kõrgemates kunstiõppeasutustes, kes
olid saadetud sinna õppima meie vaba
riigist.
Minek õppeasutusest praktilise töö
juurde on tähtis samm iga noore elus,
loomingulise tee algus on väga vastu
tusrikas periood iga kunstniku elus. Sel
ajal kujuneb tema individuaalsus, tema
kunstiline maitse ja taotlused, kujuneb
välja tema loominguline käekiri. Noor
kunstikaader vajab sooja ja tähelepa
nelikku suhtumist, igakülgset abi ja
hoolitsust. Noorte kunstiala jõudude
õige rakendamine ja suunamine on
suure riikliku tähtsusega asi, millesse
vastavad asutused peavad suhtuma täie
vastutustundega. Eriti suur osa noorte
kasvatamisel ja abistamisel langeb loo
vatele liitudele ja kunstielu juhtivatele
organisatsioonidele, kes peavad hoolit
suse noorte eest tegema oma südame
asjaks. Noori tuleb nende loomingulise
tee algul pidevalt abistada, nendega
tuleb teha pidevat ja süstemaatilist
tööd. On vaja kasvatada noortes kunsti
ala töötajais suurt vastutustunnet, hoi
dumist enesega rahulolust, nõudlikkust
oma loomingulise töö vastu, püüet oma
meisterlikkuse täiustamisele ja pidevale
edasiliikumisele. Tähtis osa on selle
juures täita ka kunsti ja muusikakrii
tikal, kes peab noorte kunstnike ja in
terpreetide loomingulist teed tähele
panelikult jälgima. Eelmiste aastate
kogemused on aga näidanud, et rida
kõrgemate kunstiõppeasutuste lõpeta
jaid ei ole leidnud kohast rakendamist
ja suunamist, on jäänud oma arengus
seisma, langenud loomingulisse passiivsusse.
Edasiliikumist ei saa olla ideelis-poliitiliste teadmiste taseme tõstmiseta, sü
venenud õppimiseta, kultuurivarade
sügava tundmaõppimiseta. Kõrgem kool
on ainult ettevalmistav aste: tõeline

loominguline kasv toimub elavas prak
tilises töös, võitluses raskustega ja ras
kuste ületamises. Õppeasutuse lõpeta
mine ei tähenda õppimise lõpetamist.
On vaja lakkamatult täiendada ja sü
vendada oma teadmisi, omanda
da marksistlik-leninlikku teooriat,
töötada professionaalse meisterlikku
se taseme tõstmiseks. Just noor
kunstnik peab töötama täie pinge ja
intensiivsusega — sellest oleneb suurel
määral tema töö üldine viljakus, tema
poolt saavutatava meisterlikkuse tase.
Noortele kunstnikele on loodud suure
pärased arenguvõimalused, seepärast
on rahval õigus nendelt ka palju
nõuda.
Nõukogude kultuur on tõeliselt rah
valik kultuur. Nõukogude teadusel, kir
jandusel ja kunstil pole teisi ülesandeid
ja eesmärke peale rahva teenimise,
tema materiaalsete, poliitiliste ja vaim
sete huvide kaitsmise. Juhindudes
UK(b)P Keskkomitee ajaloolistest ideoloogia-alastest otsustest on nõukogude
kunstnike kui ideoloogilise rinde tööta
jate ülesandeks pidada leppimatut võit
lust imperialismi ideoloogia vastu ja
kõigi kodanliku ideoloogia igandite lõp
liku väljajuurimise eest nõukogude
inimeste teadvuses. Selleks peavad
noored kunstnikud järjekindlalt oman
dama marksistlik-leninlikku esteetikat
ja süvendama oma loomingulises tege
vuses sotsialistliku realismi põhimõt
teid, õppima sügavalt tundma ning
austama vene ja lääne kunstiklassika
parimaid traditsioone, kasvatama krii
tikat la enesekriitikat suhtumises oma
töösse.
Rida noori muusikuid ja kunstnikke
jätkab kõrgema õppeasutuse lõpetamise
järel edasiõppimist aspirantuuris Mosk
va ja Leningradi, meie maa juhtivate
kunstiõppeasutuste juures. Nendest
peavad kasvama meie õppeasutuste õp
pejõud, uue kunstikaadri kasvatajad.
On vaja, et aspirantuuris jätkaksid
Õpinguid parimad lõpetajad, kellele
tuleb selleks osutada igakülgset abi.
Peatselt algab uute üliõpilaste vastu
võtmine meie kõrgematesse kunstiõppeasutustesse. Konservatooriumi osas
on ettevalmistavad õppeasutused muu
sikakoolide ja laste-muusikakoolide näol.
Tartus töötab kunstikool, mis peab ku
junema ettevalmistavaks õppeasutuseks
Riiklikku Kunstiinstituuti astujaile. Sel
lele lisaks on Kunstiinstituut sisse astu
da soovijate jaoks korraldanud lühiaja
lised ettevalmistuskursused. Kuid uute
üliõpilaste värbamine peaks olema tun
duvalt aktiivsem, senisest hoopis suu
remal määral tuleks pöörata tähele
panu isetegevusliku kunsti väljapaist
vamate annete suunamisele õppeasutus
tesse.
Eesti nõukogude kujutava kunsti ja
muusikakultuuri kindla ja pideva eda
siliikumise huvides on kõrgemate
kunstiõppeasutuste töö järjekindlale
parandamisele, õppetaseme jätkuvale
sisulisele tõstmisele vajalik osutada
tõsist tähelepanu. Oma iseseisvat loo
mingulist teed alustanud noortele
kunstiala töötajatele tuleb tagada iga
külgne abi ja toetus, et õpinguaastate
jooksul omandatud teadmised ja või
med võiksid pidevalt edasi areneda. Ai
nult siis võime täie kindlusega kõnel
da sisult sotsialistliku, vormilt rahvus
liku kunsti ja kultuuri üha jätkuvatest
edusammudest, mida ootab nõukogude
kunstiala töötajailt meie kommunismi
ehitav rahvas.

M uusikakooli, sinna asub tööle ka
M oskva Riikliku Gnessinite-nim. Insti
tuudi lõpetaja trom peti erialal Richard
Mölder. Leningradi Riikliku RimskiK orsakovi nim. Konservatoorium i lõpe
taja Niina Kuusik siirdub pedagoogili
sele tööle ENSV Riiklikku I^oreograafiLASTEMUUSIKAKOOLIDE
lisse kooli ja Leningradi Riikliku KÕRGEMATES ÕPPEASUTUSTES
Koreograafilise Kooli lõpetaja Maie
LÕPPESID EKSAMID
LÕPETAJAID
M aasik asub tööle balletiartistina RT Meie vabariigi kõrgem ates õppeasu
„Vanemuisesse“.
tustes lõppes eksamisessioon. Eksamid Vabariigi laste-m uusikakoolid andsid
sooritas ligi 7000 üliõpilast.
kokku 41 lõpetajat. Neist lõ
Suure hulga noori spetsialiste lasevad tänavu
petas
Tallinna
Laste-M uusikakooli 15,
välja T artu Riiklik ülikool, Tallinna
Tartu Laste-M uusikakooli 7, Pärnu
Polütehniline
Instituut
ja
Tallinna
Õpe
26. kuni 30. juunini toim us Eesti NSV lahenduse andis Silvia Väljal Tam m  Salme Kirsim äe sari draperii-kangaid
Laste-M uusikakooli 7, Viljandi LasteRiiklikus K unstiinstituudis diplomi saare „Tõe ja õiguse" illustreerim isel. eesti rahvaornam endi aineil. Kunstilise tajate Instituut. ★
tööde kaitsm ine. Riikliku eksam ikom is Tublide illustraatoritena esinesid ka kostüüm i erialal tunnistati eeskujuliku VILJANDI, P ärnu oblast (ETA). Vil M uusikakooli 5, Rakvere Laste-M uusi
joni ees kaitses oma diplomitöid käes K arin A lter (H. Leberechb' „Teel") ja hinde vääriliseks Hilda Ki'uusi kos- jandi pedagoogilises koolis lõppesid kakooli 3, Valga Laste-M uusikakooli 3
oleval aastal 47 instituudi lõpetajat. Heljo Õmblus (A. Hindi „Tuuline tüüm ikavandid G. Ernesaksa ooperile riigieksamid. Kooli lõpetas esimene noort ja Kingissepa Laste-M uusikakooli
„Tormide rand", Helga M araniku trükiEeskujuliku hinde vääriliseks tunnistati rand").
' 1 noor.
24 tööd, heale hinnati 20 ja rahuldavale Skulptuurifakulteedi lõpetajatest tu n  kanga kompositsioone siidile ja Lilli lend — 44 noort õpetajat.
3 diplomitööd. Kõigile lõpetajaile nistati eeskujuliku hinde vääriliseks Viimsi trükikanga kompositsioone
om istati kunstniku kvalifikatsioon, kus Endel Bergm anni töö „Suusataja", Eri lasterõivastele.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
juures 7 diplomandile anti diplomid ka Haggi „Noored m itšuurinlased", M etallehistöö eriala lõpetas kaks dip
kiitusega. Selle tunnustuse said maalija Leonid Kagovere „Noor lendur", Ju  lomandi. Eeskujulikuks hinnati Lydia
SEAD L U S
Georgi Štšukin, graafik Silvia Väljal, han Paberiti „Geodeedid-kommunismi- Elkeni kavandeid ja tööd m aterjalis
skulptor Jaan Vares, ruum ikujundaja ehitajad”, Erich Tali „Rahunoored", Riikliku A valiku Raam atukogu uue
sm. Maria Arderi (Runcji) autasustamise kohta Eesti N SV
Ingrid Sagur, tekstiilikunstnik Mall Endel Taniloo „Korvpallimängija" ja projekteeritud hoone sissekäigu võresÜlemnõukogu Presiidiumi aukirjaga
tikule. H uvipakkuv on ka Ju ta Paasi
Haas. keraam ikud Imbi K aru ja Juta Jaan Varese „Pioneerid m atkal“.
A rhitektuurifakulteedi lõpetasid ruu- figuraalse kompositsiooniga puuviljaSeoses 50. sünnipäevaga ja 25-a. lavategevuse juubeliga ning teenete
Matvei.
ise erialal L. Kruusm aa, vaas teem al „Noored m itšuurinlased*, eest Eesti NSV ooperikunsti arendamisel autasustada Eesti NSV teenelist
M aalifakulteedi lõpetasid tahvelm aa mI. ikujundam
T. Salmre. R. Mutso, U. Um- eriti oma teostuse tõttu pronksvaluteh- kunstnikku sm. Marta A r d e r i t (Rungit) Eesti NSV ülemnõukogu Pre
li erialal U. Habicht, S. Jõgever, A. Sagur,
ja M. V aarandi ning aia- ja pargi- nikas, mida meie vabariigis seni pea siidiumi aukirjaga.
Kruusi, ü. Teder ja Z. Voitšenko ning berg
kujundam ise erialal V. Porm eister. aegu sugugi pole viljeldud.
teatridekoratsiooni erialal M. Küla, Tallinna
Eesti NSV ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. JAKOBSON
linna väljaehituse generaal Klaasehistöö eriala lõpetaja Leida
E. Loodma, S. Luide. G. Štšukin ja E. plaani alusel
Stalini väljaku äärde püs Jürgen valm istas klaasm aali tehnikas
Eesti NSV ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. TELLING
Vilms. Diplomitööde kaitsm isel m ärgiti titam isele tuleva
m inisteerium i- kavandeid ja m aterjalis vitraaži Nõm
ära Ülo Habichti kompositsiooni E. Vil | hoone siseruum ideseitsme
mööbli kujunda- mele ehitatavale sanatoorsele lasteko Tallinn, 28. juunil 1952.
de rom aani „M ahtra sõda" ainetel. | mist projekteerisid jakolm
diplomandi. dule teem al „Nõukogude laste õnne
Originaalsed lahendused ja eeskujuli
ateks tunnistati Ingrid Saguri ja lik elu". Tunnustust väärib töö eeskätt
kud tulem used oli saavutanud lavapil | Parim
J . V, Stalini tööde väljaandmine välismaal
T atjana Salm re lahendused. Rajooni selletõttu, et vitraažitehnikat meil vaba
tide ja kostüümide osas Salme Luide adm
inistratiivhoone
projekti
alusel
loo
riigis
pole
seni
rakendatud.
nukunäidendi „Don Quijote" lavaku- dud ruum ikujunduse kavandeist saavu- Kunstilise keraam ika erialal hinnati U n g a r i kirjastuse „Sikra" p o o lt; keelses tõlkes välja J. V. Stalini Teosungari keeles välja J. V. Stalini j te 2. köite.
jundam isel. Sügavat lähenem ist väl
eeskujulikke tulem usi Richard eeskujulikuks Ju ta M atvei poolt m ater anti
Teoste 9. köide, tiraažiga
100 000 1J a a p a n i kirjastuse „OtsukiSioten*
jendas Georgi Štšukin Rim ski-Korsa- |: tss
Mutso.
Järvakandi
töölisasula
ja
pargivalm istatud rahuteem aline portse- eksem plari.
\ väljaandel ilm us jaapani keeles
kovi ooperite „Veera Šeloga" ja „Pihk- I kujundam ise projekt Valve Porm eistri jalis
lanvaas seltsimees Stalini portreega. K r e e k a Kom m unistliku Partei J. V. Stalini Teoste 3. köide, millesse
vala n na" la vaku j unda misel.
esituses sai eeskujuliku hinde.
Kõige kõrgema tunnustuse osaliseks
K unstnik-graafiku
kvalifikatsioon Tarbekunstifakulteedi mitmesugustel riikliku eksam ikom isjoni ja rohke- Keskkom itee kirjastus andis kreeka- on võetud teos „Leninismi küsimusi*.
om istati neljale graafikafakulteedi lõ : erialadel lõpetas tänavu kokku 16 dip- ! arvulise kuulajaskonna poolt sai Imbi
petajale. B. Valteri näol, kelle diplom i ; lomandi. Nahkehistöö eriala lõpetas edu- | Karu diplomitöö — keraam iline pannoo
Juubelidekaad Jakuudi teatrites
tööd — plakatid teem al „Rahu on meie 1kalt Eva Kivisild kunstipäraste köidete kolhoosiklubile teem al „Kõrgete saakätes", „Rahu-ehitaja", „Koristame vil : ja tugitooli nahkkatte kunstilise ku j kide eest".
ja õigeaegselt" ja kaubandusplakat „Mui jundamisega.
j Instituudi töö lähem aks tutvustam i- _ Jakuudi dram aturgi S. Jefrem ovi i muusikalises draam ateatris parim ad lanasjutt tsaar Saltanist* — said kõrge Silm apaistvaid tulem usi saavutasid j seks laiem ale töötajaskonnale avatakse j näidendiga „Vennad" avati Ja k u tsk is; vastused talvehooajast — „Revident",
tunnustuse, on meie vabariigi peni väike kunstilise tekstiili eriala mõlemad dip- I oktoobrikuus Tallinnas kunstinäitus, | teatrikunsti juubelidekaad, mis on pü-1 ,U n u s t a m a t u m # . i P u t a i kaasavaplakatistide pere saanud lootustandva I lomandid. Eeskujulikuks hinnati nii kus eksponeeritakse kõikide diplom i - 1 hendatud autonoomse
j raga* ja rida kohalike autorite näidenjuurdekasvu. Originaalse .ia hea joonis | Mall Haasi gobeläänvaiba kavand J tööde kõrval ka valik üliõpilastöödest, j aastapäevale.
1
I. Leesm ent i Dekaadi ajal etenduvad Jakutski deid.
tusliku ning tehnilise m eisterlikkusega ; teem al „Lõikuspidu kolhoosis“ kui ka I
Käesoleval kevadel lõpetasid esim e
sed meie vabariigist Moskvasse ja
Leningradi õppima asunud noored
oma õpingud ja siirduvad tööle Eesti
NSV-sse, et rakendada om andatud
teadmisi meie vabariigi kunstielu eda
siseks arendam iseks. Nii asub Moskva
Riikliku Tšaikovski-nim . Konservatoo
rium i lõpetaja m uusikateaduse erialal
Ofelia Tuisk tööle õppejõuna Tallinna
Riiklikku Konservatoorium i ja Tallinna

Riikliku Kunstiinstituudi lõpetajad
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Otsustavalt tõsta näidendite
tõlgete kvaliteeti

NÕUKOGUDE KIRJANDUSE UUDISTEOSEID

Andrei Upiti uus
romaan

A. GRIGULIS
Nõukogude draam akirjanikud on sam uti kujuka, tegelast iseloom ustava K lassikute tõlkim isel tuleb silmas
andnud rea sügavalt ideelisi, kunsti repliigi.
pidada peale sisu täpse edasiandmise, „Valgusekiir pilvede vahelt" on And ohvrite matuseid, siis siirdub ta individu
küpseid teoseid, mille parem ik on T õlkija kram plik originaali täh t autori stiili ja om apära ka veel selle rei Upiti uue rom aani pealkiri. Romaan aalsete karakterite ja portreede joonista
leidnud tõlgete kaudu tee ka Nõuko täheline jälgim ine viib vahel kurioosu ajastu koloriiti, milles toim ub näidendi ilmus hiljuti Läti Riikliku K irjastuse miselt rahvahulkade, kollektiivi portree
gude Eesti teatrilavale ja m illel on mini. Nii kõlab tavaline „FToexa;™, tegevus. See seab eriti vastutusrikkad väljaandel läti keeles. Uue teose „Vai- j maalimisele, pannes sellesse lürism i ja
olnud väga tähtis osa meie kultuuri neTn!" tõlkes „Sõitsime, P etja!'. On nõudmised tõlkija ette. A. Ostrovski gusekiir
vahelt" keskseteks J sügavat paatost.
elus. Nende kõrval on esitatud rikkali arusaadav, et sellise sõnaraam atu najal ja N. Solovjovi komöödia „Belugini kujudeks pilvede
on m itmed tegelased Upiti j Läti ühiskondliku m õtte ajaloos oli
kult nõukogude, vene ja lääne klassi läbiviidud käsitöö juures ei saa ju t abiellum ine' tõlkes A. Uksip neid ¡rom
aanist „Haljendav maa", kuid mõ- j väljapaistev koht progressiivse intellikat. K augelt üle poole kogu repertuaa tugi olla originaali stiili peenuste edasi nõudmisi pole suutnud rahuldavalt lem ad
teosed on teineteisest süžeeliselt - gentsi liikumisel, mis sai nim eks „Uus
rist m oodustavad tõlkenäidendid. Seega andm isest, tegelaste iseloomustamisest. täita. Tõlkes avaldub tendents rah v a sõltum atud.
Teatav osa revolutsioonilis-deon näitekirjanduse tõlkim isel suur Analoogilisi m oonutusi ja vääratusi pärase, eesti keele reeglitele ülesehita „Haljendava maa" lõpupeatükid vii- | Vool".
m
okraatlikust
intelligentsist moodustas
kultuurilis-poliitiline tähtsus. Tõlkija esineb suurem al või vähem al m ääral tu d tõlke asemel kram plikult kinni pi vad lugeja selle perioodini, kui Läti j „Uue Voolu" vasakpoolse
tiiva. Nad
kätte on usaldatud suured kultuuri ka
dada
sõnasõnalisest
originaali
tekstist
proletaarsed ja poolproletaarsed tutvusid m arksistlike ideedega ja tööteistes tõlgetes.
varad, vaimsed rikkused. Nendesse
originaali sisu ja vorm i kahjuks. Näi mküla
assid kapitalistlike suhete arengu tasid hiljem aktiivselt sotsiaaldem o
peab suhtum a suure hoole ja arm astu Otseseid sisulisi m oonutusi E. Rängeli teks: « h to 3 a npecT yn;ieH iie h cA ejiajia» tagajärjel
siirduvad linna — tehastesse kraatlikus parteis. „Uue Voolu" vasak
tõlgitud D. Štšeglovi näidendi „Põge on tõlgitud „ja mis kuritegu ma olen ja vabrikutesse.
sega.
pilvede poolne tiib etendas tähelepandavat osa
nemine"
tõlkes
ei
esine,
kuid
ka
siin
teinud" pro „mis kurja ma olen tei vahelt" annab pildi„Valgusekiir
Tõlkija töö aluseks peab olema suur
proletariaadi poliitilisel äratam isel, pro
suure
tööstuslinna
asjatundlikkus, bolševistlik parteilisus, ilmneb draam avorm i vähest tundm ist, nud", „no ära siis sina nuta, see on — Riia — elust möödunud sajandi pageerides ja populariseerides „Dienas
tõlgitava m aterjali teaduslik k irjan tegelasi iseloom ustava kõne asendam ist minu toiming" pro „ära sina selle üheksaküm nendail aastail, millal toimus Lapa" („Päevaleht") lehekülgedel m ark
duslooline läbitöötus. Tõlkimisega pea ilm etute raam atulike fraasidega, m õtte pärast nuta, see on m inu asi". Klaase proletariaadi ärkam ine, tem a tulek aja sismi ideid. Teise tiiva moodustasid
vad tegelema andekad kirjanikud, seda konarlikku edasiandm ist Originaali lüüakse kokku „meie tuleviku peale" loo areenile ja teravnes klassivõitlus. liberaalitsevad haritlased.
on palju kasutatud siberi dia pro „tuleviku terviseks". Sõnasõnalise Andrei Upitil, kes sellest võitlusest Andrei Upitil on hiilgavalt korda
tööd ei või usaldada oskam atuile, vas- keeles
tutustundetuile inim estele, käsitöölis lekti, m ida kõike adekvaatselt eesti tõlke ohvriks on langenud laused, nagu: aktiivselt osa võttis ja kes suurepära läinud näidata „Uue Voolu" liberaalset
tele, kelle käte all kirjanduslik teos keelde üle kanda pole tarvilik. See aga „ärge ennast kitsendage" pro „ärge selt tunneb läti ühiskondliku m õtte tiiba. Väga iseloomustav on advokaaaikaotab väga palju. K ahjuks on aga ei õigusta tõlkijat elavast rahvakeelest laske ennast segada", „mis on siin arenem ise ajalugu, on õnnestunud oma abi Kula kuju. Nagu paljud teisedki
Nii ütleb originaalis Siberi im etlusväärset* pro „mida on siin
draam akirjanduse tõlgete küsim us meie loobuma.
rom aanis õigesti ja sügavalt kajas „Uue Voolu" parem a tiiva esindajad,
eit rahvapäraselt: „XlyMbi y Hero b imestada". Vaevalt alljärgneva lause uues
kirjanikel, keelem eestel ja kriitikuil rojioBe",
tada
kõiki neid keerukaid ajaloolisi külastab ta töölisõhtuid, jutustab töö
mis vastaks eestikeelsele „Ta mõte suudab venepärase konstrukt protsesse.
jäänud seni täiesti kahe silm a vahele.
niisutussüsteem ist Vana-Roomas
on m õtteid täis”, tõlkija aga siooni tõttu kuulajani jõuda: „Ja sain Romaani peategelaseks on proleta listele
Tähelepanu ja kriitika puuduse tõttu pea
või
teistest
poliitiliselt ükskõikseist
valitseb selles sektoris suur m ahajää annab neutraalse raam atuliku „Ta m õt ei millekski, m itte millekski, ei pare riaat. Tema m äärabki teose süžeejoone asjust. Ka selle „valgustaja" edasine
leb
millegi
üle".
Teises
kohas
lausub
m aks igasugusest kurjategijast ja iga arengu.
saatus on tüüpiline. Ta m uutub töölis
mus.
eit: „Ta laseb, nagu õ p e t a t u " . Vae sugusest autust.*
liikum
Me
näeme,
kuidas
töötavad
rahvahul
Tõlkim ine on jäänud väheste koge valt
kõnekeeles tarvitab nii Tegelaste iseloom ustam ine on sõna gad koonduvad organiseeritud võitlus- seks. ise avalikuks ja julm aks vaenla
m ustega inim este hooleks. Peam isteks sugustlihtrahvas
gram m atilist vormi. Ka „Põge sõnalise tõlkejneetodiga muidugi või jõuks, kuidas nad v õ i^ f/a d oma tule Andrei Upit paljastab kunstniku-reatõlkijateks on olnud K unstide V alit
tõlkes kaob isikupärane tege atu. Nii on tõlkes täiesti kadum a viku eest kapitalistliku korra vastu. listi jõuga „Uue Voolu" liberaalse
suse ja Rahvaloom ingu Keskm aja töö nemise"
last iseloom ustav repliik ja ase m
vana . Beluginit iseloom ustav Andrei Upit ei kasuta ajaloolisi ülevaa rühm a. K ahjuks on Upitil vähem
tajad, kirjanduslikult vilum atud n äitle mele
raam atulik reaalune tõlge. läinud
jad või koguni kirjanduse ja teatri Nii astub
kõne. Rahvapärane, Belugini aega ja teid. Ta avab kõike toim uvat kunstniku õnnestunud näidata vasakpoolset tiiba,
ütleb
originaalis
väljasaade
reljeefselt näidates ini mis etendas nii suurt osa Läti töölis
alale täiesti võõrad inimesed, kellele
„A jk hb cm He Ty>KHM, iga iseloom ustav lause „3axBopaem b, vahenditega,
klassi poliitilises arenemises.
elu, võitlust ja kannatusi.
tõlketöö on m uutunud vastavate orga HtuiiK oroGolubjov:
ne
cjiy>KHM". Tõlkija aga pole TaK a o x T y p a õjih3Ko" on eesti keeles meste
nite liberaalsuse tõttu tulusaks kör- vastava idioomi otsim isega vaeva edasi antud värvitu raam atuliku lau Autor tunneb hästi vana töölis-Riiat. Kõigist selle rühm a esindajaist on
valteenistuseks.
„jääd haigeks, arstid on lähedal" Lugeja silme ette kerkib agul, kuhu kõige rohkem tähelepanu pühendatud
näinud, loobub tegelase iseloom usta sega
esimesele revolutsioonilisele poee
pro
„tuleb
on tohtrid käepärast" ekspluateerijad on surunud need, kelle Läti
Halva tõlke tõttu m uutuvad näiden misest, andes ilm etu lause: „Aga elame, või midagi tõbi,
dile Eduard Veidenbaumile. Veidentööviljast
nad
elavad.
Suure
kunstilise
taolist.
Ka
teiste
tegelaste
did ideeliselt m oonutatuks ja vorm ili ei kurda ja pole millegagi seotud." M ui kõne on kaotanud tõlkes oma k arak  jõuga kujutab kirjanik tööliste elu: k it baum i kuju on m aalitud sügava sise
selt vaeseks ega leia laval seda poole dugi, eesti keeles vaste leidm ine nii
soojusega. Kuid Veidenbaum suri
jooned. Nii on „gentleman" sad õhuvaesed eluruum id, vilets toit, mise
hoidu, mis sai osaks originaalile, sest sugustele rahvapärastele kõnekäändu teersed
juba „Uue Voolu" tegevuse algul.
alaliselt
ähvardav
tööpuudus.
Agišini
peenutsev
m
aneer,
tarvitada
alaväärtuslik tekstiline m aterjal ei või dele on raske, kuid kes on öelnud, et „peenemaid" sõnu tõlkes ohvriks too Romaan lõpeb 1899. aasta sündm us Romaani teises osas elab ainult tema
m alda ka parem algi näitlejal luua kunst on kerge? Ja tõlkim ine on suur dud,
näiteks „.Milline juhm e n e s e  tega, kui džuudivabrikus alanud streik luule.
täisväärtuslikku lavakuju. Ideoloogi kunst.
k
i
n
d
l
u s " pro „aplomb". Agišini mõne päevaga haarab kogu Riia. See Romaanis on tähtis koht antud Railine võitlusrelv — keel — on tõlkega
läinud läti rahva revolutsioonilise nisele. Neil aastail, mida Upit kirjeldab,
Hoopis parem eelm istest näidetest on irooniline repliik „CeMeflHan KapTHHa" on
nüriks tehtud.
võitluse ajalukku „Riia mässu" nime polnud Rainise nimi veel võitnud laial
on
tõlkes
edasi
antud
„Kogu
perekond",
P.
M
aljarevski
näidendi
„Ei
sinu
ega
Kui vaadelda möödunud hooajal minu, vaid meie" tõlge (K. Ruus). Sel siin sobiks vastavalt Agišini m aneerile all. Valgusekiir paistab läbi kapitalism i dast populaarsust. Revolutsioonilise
meie teatrite repertuaaris olnud näi les
tum edate pilvede. Töörahva edasine tee poeedina sai ta laialdaselt tuntuks alles
püütud kram plikult kinni ütelda „Perekonnaidüll" ja nii tegelase on
dendite tõlkeid, siis saame väherõõ- pidadapoleoriginaali
selge, ja proletariaat ei kaldu enam luuletuskogu „Sinise õhtu kauged
irooniline
tundetoon
kui
ka
k
arakter
sõnasõnalisest
edasi
m ustava pildi. K õrgeväärtuselised andmisest, vaid on teosele lähenetud oleksid päästetud.
kõrvale sellelt teelt, sammudes täieliku kajad" ilmumisel (1903 ). Kuid k irjel
draam ateosed on m uutunud, üksikud loominguliselt, silmas pidades eesti
võiduni Andrei Upit näitab, kust tuli dataval perioodil oli Rainis aktiivselt
erandid välja arvatud, halva ja küün keele reegleid. Tekst on seetõttu n äit Parem ei ole lugu ka isetegevusla- see valgus, see jõud, mis äratas läti tegev toim etajana ja . publitsistina.
vade
repertuaari
m
inevate
näidendite
dim atu tõlke tõttu halliks ja igavaks,
proletariaadi ühisele võitlusele. Vene A. Upitil oli võim alus anda Rainise
suupärane ja kõlab lavalt loo tõlgetega. K irjastuse toim etajail on tul töölisklass,
näidendite ideeline sisu, tegelaste ise lejale
Venemaa revolutsiooniline kuju tem a arenem ise perspektiivis,
m
uliku
kõnena.
Originaal
seab
tõlki
loomud ja nende vahekorrad on moo jale suuri nõudeid m uinasjutulise nud lühinäidendite tõlgetega suurt proletariaat sirutas oma seltsim ehekäe rikkum ata ajaloolist tõde. See oleks
nutatud. P alju on patustatud eesti kee poeetilisuse säilitamisel. Ilma m eele vaeva näha, seega on suurem ad kee ja kutsus läti töölised ühisele võitlu võim aldanud pilku heita luuletajalelised konarused ja m õttevassingud
le elem entaarsete reeglite vastu.
võitleja lähemasse tulevikku ja tuge
algteksti m oonutam ata on trükis ilm unud teostes kõrvaldatud. sele.
vasti
intelligentsi revolutsioo
Proletariaat
ei
esine
rom
aanis
üheK ujukam aks näiteks, kuidas tõlkida valdselt
tõlkijal see üldjoontes õnnestunud. Kuid teose stiili, tegelaste karakterit, palgelise, kuiutu massina. M itm ekesi- nilise rõhutada
tegevuse
tähtsust. Kuid A. Upit
ei tohi, on kellegi V. Vendti tõlked. Kuid
aid konarusi ja patusta- dialoogi iseärasusi ei suuda juba taas- j secj reljeefselt välja joonistatud karak- pole seda võim alust
kasutanud.
Lugedes tem a tõlgitud A. Surovi näi misi väiksem
rahvapärasuse
ja
keelereeglite
tada
ükski
toim
etaja,
kui
need
on
tõl
dendi „Koit Moskva kohal" teksti, vastu esineb ka siin. Nii on sõnade kes kadum a läinud. Sile raam atulik terid loovad võitleva rahva kunstiliselt Romaani peakangelasele — proleta
peab im estam a „Vanemuise" ja „End järjekord tihti venepärane, näiteks: individualiseerim ata keel on iseloomu tugeva kuju. Eredalt ja haaravalt on riaadile — seisab vastas vaenulik leer
näidatud juhtivate tegelaste saatust. — kodanluse leer. Upit on kõige roh
la" teatrite näitlejate sangarlikkust, „Ise veel istub ja võõrast leiba õgib"
enam ikule lühinäidendite kogum i Julgelt
ja kartm atult astuvad võitluse kem tähelepanu pühendanud niinimet.aet nad sellest alaväärtuslikust m ater pro „õgib võõrast leiba". A sjatult on lik
mis on ilm unud Rahvaloomingu teele Anna
ja Andrei Osis. Igavene | tud Riia Läti Seltsile. See loodi siis,
jalist suutsid luua rahuldava etenduse. tarvitatud uusi sõnu kohtadel, kus rah  Kkele,
eskm
aja
toimetusel.
tõeotsija A ndr Kalviz jõuab äratund kui läti kodanlus oli alles noor ja võit
Töö sellise näidendiga m eenutab kotis- vakeeles juurdunud sõna kõlaks õige- \
võitluse üheks eeltingi les feodalistlike suhete jäänuste vastu.
jooksu üle küngaste.
mini, näiteks: „Ma ei suuda k au e m ! V astutus draam ateoste tõlgete kvali- misele. etoneduka
teaduse relv. M ehiselt võit Selts asus algul progressiivsel positsioo
Tõlkes avaldub tõlkija poliitiline taluda tem a s o l v a m i s t " pro ,,n ä ä- | teedi eest lasub eeskätt EN K irjanike mlebuseks
lõplikult hukkum ise vastu töötu nil, kuid m uutus varsti reaktsiooni
kirjaoskam atus, võhiklus nii eesti kui g u t a m i s t " . „Ma ei ütlenud talle j Liidul ja ENSV Kunstide Valitsusel, Padeg.
Unga. kes vabrikust välja heide peamiseks kindluseks läti elus.
ka vene keele tundm ises ja d ram atur ainustki solvavat sõna" pro „paha | M õlemad organid on seni sellesse küsi- takse. säilitab
surm atunnini oma hin Läti kodanluse esindajaid kujutades
gia žanri m ittem õistm ine. Nõukogude sõna". Järjekindlust ei ole isanimede musse suhtunud lubam atu ükskõiksu gelise jõu. Tema
tütar Veronika on kasutab Andrei Upit üht oma kunstielust eemal seism isest annavad tunnis tarvitam ises, kord esineb vorm „Sossõi sega. Viimasel ajal on ainult üks k ir üks kõige heledam aid
ja m eisterliku- arsenali kõige tugevam at relv a— satiiri.
tust sellised tõlkepärlid, nagu pea Kaštšejevitš" teises kohas aga „Ivan, janik, A. Jakobson tegelnud näidendi m ait m aalitud noortekujusid
kogu läti Selles laadis jutustatakse suurest paakom itee pro peavalitsus, ettekanne pro Timofei poeg". Tõlkes on „Käed aga tõlkimisega („Laul arm astusest"). Tei kirjanduses. Illegaalse ringi organisee
sõnavõtt (BbicTynjieHHe). Ilus lüüriline võõrduvad tal töötam ast", parem on sed on jäänud selles suhtes passiivseks. rija David Bundža sarnaneb vägime- disõidust, mille korraldas Riia Läti
Selts. Siia on kogunenud kõik „pare
stseen näidendi algul on tõlke tõttu „käed võõrduvad tööst", „teie ju segate Tõlkeid on lastud teha juhuslikel, kir hega, kelle jaoks pole olemas ülepääs mad
perekonnad" Lugeja eest möödu
saanud inetu varjundi: keskkoolilõpe m inu kauplem ist" pro „segate mind jandusest kaugel seisvail inimestel. m atuid takistusi. Tähendusrikas on vad üksteise
realistlikult, satiiri
tajate elurõõm sast hüüatusest „Täna on kauplem ast", „ööd ja päevad töötavad | Selle tagajärjel ilm uvad ja saadetakse hoolikalt väljajoonistatud vene seltsi lise teravusegajärel
joonistatud tüübid.
kõik lubatud" on saanud tõlkes „Täna käsi rüppe panem ata" pro „käsi rüppe sageli teatrilavadele tõlked-käsftööd mehe, põrandaaluse organiseerija Ost
Andrei Upiti kunstilise m eisterlikku
või haltuuralised tõlked, mis m oonuta
pole miski piinlik". Tahtes tütrele hea laskm ata" jne.
se iseärasused on rom aanis „Valgusekiir
m eelt teha, ütleb K apitolina Solntseva: Kui tõlgete täpsuse nõue on ise vad originaali. Sellisele praktikale tu  rovski kuju.
„Selle noorm ehe võtam e ka kaasa" endastm õistetavaks eelduseks nõuko leb teha otsustavalt lõpp. K ahju on Need ja paljud teised tööliskarakte- pilvede vahelt" suuresti edasi arene
(«riapHHiUKy S T oro npuxBaTHM»), tõlkes
rahast, mis alaväärtuslike tõlgete rid on avatud veenvates piltides, mis nud. Me nägime „Haljendavas maas",
kirjanduse parem ate teoste tõlki riigi
eest
välja
akstakse, veel suurem on viivad lugeja ajastu konkreetsesse, et kirjanik arm astab üksikuid pilte
aga ütleb ema tütre kohta hurjutava, gude
siis klassikute puhul on see veel kahju aga msellest,
kultuurivaradega reaalsesse ellu. Upit m aalib väiksem a detailiseerida, üksikasjaliselt peatuda
labase lause: „Ah, sind, Sanjat, nüüd misel,
kategoorilisem . K ahjuks aga on meil käiakse üm ber nii ethooletult.
Ka teat tegi üksikasjadeni välja oma tegelaste igal karakteril, taotleda, et kirjandus
on veel selle poisi ka külge haakinud." giklassikute
eriti nõrgad. Ikka rid peavad siin üles näitam a suurem
jooned, iga liigutuse, iga olustikulise
portrees ei läheks kadum a ükski
M oonutatud on tõlkes vana tekstiili- veel on meietõlked
teatrites käibel kodanlus- nõudlikkust ja loobuma m adalakvali-at detaili. Kui autor viib meid hõredasse likus
joon, vähim gi varjund. See m õjutab
töölise A grippina kuju. Agrippina aegsed form alistlikud
tõlked
Shakesm
ännim
etsa
Agensgalnis,
kus
töölised
teataval m ääral jutustuse arengu dü
ütleb ise enda kohta, et ta on „oma peare'i teostest, m illest arusaadava teedilistest tõlgetest.
veedavad oma pühapäevast puhkust, naam ikat, seda m õnevõrra aeglustades.
viisküm m end aastat vabrikus m aha m õtte väljatoom ine käib ka parim algi Nõukogude töötaja ootab õigustatult, siis
ei näe lugeja m itte ainult neid Kuna rom aani „Haljendav m aa“ kesk
m üristanud" (OTõapaõaHHJia), see tähen näitlejal üle jõu. Väga palju on tõlki et vennasrahvaste dram aturgia pare
ei kuule m itte ainult nende punktiks oli üks isik — Briivin. siis oli
dab, ta pole vabrikus m itte ainult nud vene suure dram aturgi A. Ost m ad teosed kõlaksid lavalt nende täies inimesi,
individuaalset kõnet, vaid näeb ka see tem a tegevus, mis süžee arengut
töötanud, vaid vastavalt oma rahutule rovski näidendeid näitleja A. Uksip. jõus ja ilus, et nad annaksid adekvaat valgust
varju valgel liival, jalajälgi edasi viis, kuigi aeglaselt.
iseloomule alati kaaluka sõnaga sekka Peab aga ütlem a, et Ostrovski tege selt edasi sügava ideoloogilise sisu ja pehmel japinnal
ja kuuleb tuule sahinat Romaanis „Valgusekiir pilvede va
löönud, kui vaja. Tõlkija laseb aga laste m ahlakat individualiseeritud valm istaksid tõelise kunstilise elamuse. okastes.
A grippina rahulikult vabriku värava keelt ei ole tõlkijal läinud korda adek
helt" puudub niisugune keskne kuju.
K ui aga autor näitab tööliste massi- Töölisklassi kuju sünnib paljudest
test viisküm m end aastat „sisse ja välja vaatselt edasi anda.
H. Lumet dem onstratsioone, näiteks „Riia mässu* karakteritest. Igaühel neist peatub
käia". Teisal paneb tõlkija Agrippina
kooliplikalikult aknale õhkam a: „Mil
autor pikalt ja üksikasjaliselt, peene
line vaikus!", sam al ajal kui originaa
pintsliga m aalides välja iga joonekest,
lis on -lihtne vanainirritaelik „KaK
iga hingeliigutust. Süžee areng m uutub
t h x o - t o " . Agrippina leksikohis on tõl
seega veelgi aeglasem alt kui „Haljen
kes väljendeid, nagu „õli p r i t s u b
davas maas* Seepärast võib lugejale,
laiali" jne.
kes on harjunud hoogsalt areneva tege
Algas Varssavi Kultuuri ja Teaduse Palee alusmüüri rajamine
vusega, Andrei Upiti uus rom aan esi
Näide, kuidas tõlkija oma abituses ühes Moskva vaikses kõrvaltänavas m aatselt reguleeritava kütteseadisega,
töölised, Lõuna-U raali m asinaehitajad, mestel lehekülgedel tunduda aeglasena,
teeb näitlejale väga raskeks edasi ilmus väikesele m ajale silt: „K ultuuri telefonijaam aga jne.
betoneerijad, arm atuuritöölised, puu pisiasjadega ülekoorm atuna. liigselt
anda vajalikku meeleolu: Kapitolina
Teaduse Palee ehitusvalitsus. Mosk Ajalugu ei tunne teist niisuguse palee sepad,
elektrim ontöörid, m onteerijad, mitmesse külge hargnevana.
tuleb hilja töölt, on väsinud ja pahuras ja
Kuid niisugust kirjanduslikku võtet
freesijad
tujus. Kui em a talle õhtusööki pakub, va osakond".
ehitam ist ega teist niisugust juhtum it, lukksepad,
vastab ta: „Või veel. Saaks magadagi." See on Varssavi K ultuuri ja Teaduse kus üks rahvas kingib teise m aa rah  Varssavi ehitusplatsil käib kibe töö. kasutades saavutab kirjanik teise, väga
võimsa efekti, ta maalib selle sõna
Tõlkija aga on teinud neljast sõnast Palee ehitusstaabi osakond. Sellesse vale säärase palee igavese sõpruse ja K aasaegne suurehitus nõuab suurt otseses
mõttes.
kaks pikka lauset: „Kus siin veel Varssavi suurejoonelisemasse hoonesse vennaliku, rahuliku koostöö märgiks. hulka abikäitisi. Praegu organiseeri
õhtust süüa. Kui saaks korralikult paigutatakse: Poola vabariigi Teaduste Varssavi K ultuuri ja Teaduse Palee takse igasuguseid ladusid, töökodasid, Juba „Haljendav maa" näitas Andrei
jne. Kõik need ettevõtted on Upiti rikkalikku keelt. „Valgusekiir
välja magada."
Akadeemia selle arvukate instituuti ehitatakse täiel m ääral nõukogude m a garaaže
varustatud eesrindliku nõukogude pilvede vahelt" tõestab seda omakorda
Partorg K urepin arm astab tarvitada dega, osakondadega, teaduslike kabinet terjalidest ja konstruktsioonidest.
Kujukas, värviküllane keel lubab k ir
rahvalikke kõnekäände. Tema peaaegu tidega, raam atukogudega ja suure kong- Ehituspaigale on saadetud juba m itu tehnikaga.
Rööbiti baasiga luuakse ehitajate janikul luua selgeid reljeefseid joonis
vanasõnadena tunduvad laused on aga ressisaaliga; Poliitiliste ja Teadusalaste tuh at vagunit m aterjali ja masinaid. asula.
sisaldab sada kuusküm m end tusi. Iga üksiku tegelase kõne on tüpieesti keeles m uudetud lohisevaiks ja Teadmiste Levitam ise Ühing; m uuseu NSV Liidust saabus Varssavi ekska hoonet,Seemille
detailid on valm istatud seeritud olenevalt, keskkonnast, milips
ilm etuiks, need ei iseloomusta milgi mi- ja näitusesaalid; draam ateater, vaatoreid, buldoosereid, traktoreid, Vitebski, Kostopoli
ja teiste meie ehi- ta elab, ja subjektiivsetest iseloomu
m ääral Kurepinit. Nii on lause kaks kinoteatrit; kontsert- ja loen- kraanasid, transportööre, betoonisega- tuskom binaatide poolt,
ühtlasi ehita joontest. Teosesse süvenedes jälgib
« J la B e£b HHOH p a3 TO 3aMeTHT h o b h to k , gutesaal; raam atuhoidla. Hoone kaks jaid, m etallkonstruktsioone, m etsam a takse kauplusi, klubi, kinoteater,
*ito He bh^ ht cTapnHOK», antud edasi tiiba antakse Varssavi noorte kodanike terjali, standardm aju, elektritehnilisi pesum aja, polikliinik ja am bulants.saun, lugeja raugem atu huviga tegelaste saa
sisseseadeid, mehhanism ide tagavara- Ehitusplatsil toim ub praegu rusude tust ja nagu näeb neid oma silmaga
eesti keeles „Aga m õnikord ju m ärkab käsutusse. Raske on isegi kõike loet osL
K ahtlem ata võidab „Valgusekiir pil
uustulnuk seda, m is jääb vanale oli leda, mis sinna tulevad: laste- ja nuku
ine, mis sinna on jäänud vede vahelt1', see suur kunstiline m aa
jale kahe silma vahele." Siin ei ole teater, tehnilised jaam ad ja kabinetid, Palee ehitatakse nõukogude inseneri kõrvaldam
poolt purustatud hoonetest. ling läti rahva võitlusest heleda tule
jäänud jälgegi originaali stiilist. Loo võimlemissaalid, ujum isbassein, m ängu- de, tehnikute ja tööliste poolt. Varssa hitlerlaste
töötavad võimsad nõukogude eks viku eest. samuti nagu rom aan „Haljen
m inguliselt tõlkesse suhtudes oleks toad, akvaariumisaaL,
talv eaed ... visse sõidavad kvalifitseeritud m eist Seal
kavaatorid. ühtlasi on juba alustatud dav m aa” lugeja tunnustuse elutõe jõu
siin kahtlem ata leidnud eesti keeles 1Hoone varustatakse kiirliftidega, auto rid, nende hulgas Moskva kõrgehituste kõrgehituse
alusm üüri rajam ist.
ja kõrge m eisterlikkusega.
i
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S a u l u p äeu a d r a j o o n i d e s

mise, kus hargneb elav diskussioon töö
kodade ülem a Gorbenko, autojuhtide
Djomini ja N jura Vorobjova, dispetšer
Vai ja Sm irnova ja rea teiste baasi töö
tajate vahel. Nad jälgivad perem eheli
A. Rõbakovi rom aan ..Autojuhid“ kult iga pisiasja, teades, et just neist
viib meid om apärasesse ja uudsesse pisiasjadest ehitatakse suuri. Tabavalt
keskkonda. Teose sündm ustik toimub ütleb Timošin: „Sõdur arvestab lahingu ühes Okaa äärse linna autobaasis. Ro rännakul iga kuivikut, iga padrunit;
maani tegelasteks on autojuhid, m ehaa meie padrunid on nüüd rublad, minutid,
nikud, treialid, dispetšerid, m itm esugu gram m id: m eie peksam e nendega vaen
sed majandusm ehed. Autor näitab, kui last.“
das meie inimesed m urravad vanu, iga Ja rom aani lehekülgedel hargnebki
nenud töömeetodeid ja -norme, kuidas
võitlus — toimub kõige uue
nad rahulduvad iga ülesande lahenda pingeline
võitlus vanaga. S ee algab juba rom aani
misega ainult niivõrd, kuivõrd see lubab esimesest
episoodist, kus meile vaenu
üles seada uut. Teos on sügavalt aktu liku kodanliku
m aailm a esindaja Vertiaalne. See on rom aan meie eilsest, tän a lin püüab nõukogude
inim este tervesse
sest ja homsest päevast.
puhtasse kollektiivi sisse kanda ko
Meil on palju kutsealasid, mis pakuksid ja
roiskum iseetika m ürgiseid pisi
kirjanikele tänulikku ainestikku. Kuid danluse
kuid.
Vertilini
tõeline pale on algul
kõne all olev raam at ei paelu meie ela hoolikalt varjatud.
avab selle
vat tähelepanu mitte olustikulise uud järk-järgult, kuni taK irjanik
seisab
ees
suse, erilise probleemide asetuse või kogu oma tülgastavas alastuses.meie
Vertilin
keeruka intriigi tõttu, vaid esmajoones on paadunud suli, kes on pugenud vas
Pilte Haapsalu rajooni rahvakunstiõhtult ja lauinpäevait: vasakul Suure-Rõude rahvamaja solist E. Junts esinemas lehepillil paremal
oma huvitavate tegelaskujude poolest. tutavale
kohale meie m ajandusaparaühendatud naiskoor
A. Rõbakovi kangelased tunduvad meile tuuris ja teeb
seal oma kahjuritööd, kuni
vanade tuttavatena, keda me oleme ko teda tabab teenitud
karistus.
hanud tegelikus elus lugem atuid kordi.
„Meie suur riik keeb ja lainetab, kuid Vertilinist tunduvalt kom plitseeritum
kõikidest tema im estam isväärsetest as kuju on autotrusti juhataja K anunnijadest oled sina, tavaline nõukogude kov, kellest on kujunenud üldine arv a 28. ja 29. juunil toim us Haapsalu ra  rühm a ja E. Loo „Heinal" kolme rühm a A. Nurm e juhatusel ühendatud koo
inim ene kõige kaunim. Näilikult oled mus l^ui vilunud m ajandusm ehest. Tege
II rahvakunstiõhtu ja laulupäev. osavõtul.
ride poolt hoogsalt esitatud E. Arro
sa lihtne, sinu riietus on tagasihoidlik, likult on ta aga häbitu karjerist, kellele jooni
Rea
tantsude
juures
(T.
Ustinova
Võrreldes
möödunud
aastaga
oli
kol
„Rahulaul" lõi algusest peale hea kon
sinu kõne siiras, kuid sinu töö, hinges on „head vahekorrad ülemusega m uutu lektiivide arv tunduvalt kasvanud. K e „Kolhoosipolka", U. Toomi „Kolhoosi- takti
kuulajatega, mis ettekannete
tatuna sinu suurest mõttest, ja su mõte, nud absoluutseks eesm ärgiks“. K anunni- vadine rajooni küla kunstilise isetege tants" ja „Uus labajalg") kordus üks kestel aina
kehastatuna sinu suures töös, vapusta kov vihkab kõike, mis segab ta rah u  vuse ülevaatus aitas tõhusalt kaasa ja seesama puudus — valesti valitud, E riti tubliltsüvenes.
laulupäeval ra 
vad maailma. ..“ Neis autori sõnades likku elu. Kõige rohkem kardab ta vas uute kollektiivide tekkimisele ja kuns antud juhul liig aeglane tempo, mille jooni naiskooridesinesid
Aade Nurm e ja Aasa
peitub kogu teose ideeline tuum.
tutust, sest ta on k ü llalt' tark õigesti tilise tasem e tõusule.
tõttu neid tantse iseloom ustav noorus
juhatusel (N. Levi „Karjala
A. Rõbakovi kangelased on oma kutse hindam a oma võimeid. Kogu tema tege Rahvakunstiõhtuks 28. juunil kogu lik elurõõm ja hoog ei pääsenud täiel Ellerheina
laul
Stalinist",
S. Tulikovi „Latil Vol
vus
seisneb
pugemises,
intriigide
sepit
ala tõelised entusiastid, kelle töö pee
m
ääral
mõjule.
Osalt
oli
siin
süüdi
ornes
Haapsalu
iidsesse
lossiparki
tuh
an

gast").
N
ooruslikult
kaasakiskuvalt mõ
semises,
keelekandm
ises,
enese
kindlus
geldab nende vaimset ilu, nende hinge
deid
linna
ja
rajooni
töötajaid.
Peokestrisaate
paindum
atus.
jusid
m
udilaskoorid
A. Ellerheina ju 
tamises
igasuguste
m
õeldavate
ja
m
õel
list jõudu, nende andekust. Siin on
oli pidulikult kaunistatud loosun Rahvatantsukoliektiivide ettekanne hatusel. E riti soojalt võttis kuulajas
tehnik-virtuoos Timošin, kes näeb kõik dam atute sissekukkum iste vastu. Ta ei plats
gite, riigijuhtide portreede ja lippude tes ilm nenud nõrgad kohad olid tingi kond vastu A. Velmeti seatud „Muti
jal meie rikka elu uusi, üha edasiarene salli Poljakovi, sest ta haistab igas ga,
jättes m eeldejääva ja kauni mulje. tud vähesest ettevalm istusest, eelproo onu peo".
vaid vorme. Siin on lihtne transpordi- oma alluvas ohtlikku võistlejat. Ta Rahvakunstiõhtu
ligi 500 esi vide tähtsuse alahindam isest. Pole m in K iiduväärt on, et rajooni laulupäetööline Koroljov, kelles puhkeb õitsele m ängib suurt ülem ust, kuid „vaatab see neja rongkäiguga. algas
võtsid git kahtlust, et hoolsama tööga suudak vaks suudeti välja tuua ligi sajaliikmehiilgav organisaatoritalent. Siin on juures elule hirm unult läbi eesriiete rahvapeost osa HiiumKaaülalistena
rajooni rahva- sid Haapsalu rajooni rahvatantsijad line meeskoor, mis annab tunnistust
autojuht Djomin, kelle noor süda avaneb kitsa pilu“. K anunnikovi taolisi tegelasi
pakkuda hoopis rohkem viim istletud ja meeskoorilaulu viljelem ise tõusust ra 
usalduslikult kõigele sellele, mis on hea võib kohata siin ja seal veel praegugi. tantsukollektiivid.
joonis. Hästi kõlasid koori ettekandes
ja ilus. A utor nim etab Djominit õigu Need on osavad, paindlikud ja hästim as- A vasõna järel kõlasid ühendkoori sisukam at esinemist.
S. Tulikovi „Sõjatuld ei luba läita",
sega luuletajaks, kellele töö on ülevoo keerunud vaenlased, kes toituvad kodan delt Aleksandrovi „K antaat Stalinist" R ahvakunstiõhtu m itm ekesisest ka V.
Kapi „Kajakas" ja B. Kõrveri
liku m oraali allikaist, elades parasiidina ja D unajevski „Laul kodum aast". Need vast paistis välja kunstiküpse ettekan
lava loomisrõõmu allikaks.
„Meeste laul". Dirigent T. Paom ets
de
poolest
H
aapsalu
Pedagoogilise
ühiskonna
kukil.
Vaatam
ata
väledale
rahva
arm
astatum
ad
laulud
esitati
A.
Romaani sündm ustik ei ole keerukas.
isele nad siiski kaua vee peal Nurme ja M. Siiaku juhatusel laia Kooli naiskoor Aade Nurm e juhatusel, peaks aga lahti saam a liigselt kuivast,
Siin ei näi juhtuvat midagi eriliselt laveerim
ei
püsi.
näitab kujukalt, kui haardeliselt. vajaliku dünaam ika ja kes kandis ette tšehhi rahvalaulu staatilisest junatam isviisist.
silm apaistvat. Tegelikult aga on autor das elu Kiseirjanik
„Voola vesi" ja M. H ärm a „Ei saa Segakooride esinemised M. Siiaku, E.
pühib
kõrvale saasta,
andnud siin tootmistöö ühe sektori mis püüab takistadateelt
Tellase ja A. Nurm e juhatusel rahul
meie inimeste edasi pingega.
Suurem a osa rahvakunstiõhtust täit m itte vaiki olla".
kaudu edasi laia üldistuse kogu meie m inekut püstitatud eesm
ärkide suunas. sid rahvatantsud. M itm edki neist jät Vaheldust pakkusid Rannam õisa dasid, kuid tunda andis m eeshäälte
elust tema torm ilises arengus.
vähesus. Parem a ja tervikli
kõigiti meeldiva mulje. Kollektiivd külanõukogu Rõude rahvam aja linnu suhteline
A. Rõbakov piitsutab oma rom aanis sid
kum a m ulje jättis segakooride ettekan
suutsid
avada
nendes
peituvat
om
a
laulude
im
itaatorite
Elise
ja
Valve
Teose keskseteks kujudeks on auto halastam
kapitalism i igandeid, mis pära, saavutada ansam blilist ühtsust. Juntsi ettekanded, kus ei puudunud sa netest ukraina rahvalaul „Lai Dnepr".
baasi direktor Poljakov ja treial Timo on inimatult
visad ka Sellisteks olid segakoori ja rahvapilli tiiri- ja huum orielem ente kohaliku elu Puhkpilliorkestrite ettekandeist P ärt
šin, kes täidab ühtlasi ka autobaasi par- duma. Siinesteon teadvusest
näiteks Kassilovi auto orkestri
Ellerheina juhatusel olid parem ad E.
teibüroo sekretäri kohuseid. Need kaks baasi direktor Sergejev,
esitatud „Vändra polka", ainetel. H uvitavad olid rahvapillim än- Kapi
kelle seljas N. T aamsaatel
„Muistne m arss" balletist „Kalevi
kuju kannavad teose ideed ja neile toe m ühab rutiinisam m al ja kes
a seatud valgevene neidude gijate-solistide Sutlepa külanõukogu poeg"
ei
suuda
ja R. Ploomi „Põimik nõukogude
tub ka rom aani süžeeline raskuspunkt. sellest iseseisvalt vabaneda, siin on tants „Bulba", M. Lasmani seatud läti Kalinini-nim . kolhoosi 80-aastase kanPoljakovi ja Timošini kujudes on palju v a r u s t a Smolkin, kes oma kom binee- tants „Lõke" ia eesti .rahvatants neldaja Heinrich Tilga, põispillim ängija rahulauludest". Ettekanded kannatasid
aga üldiselt intonatsioonilise ebapuhühist. Mõlemad vihkavad rutiini ja rim iskire ja nn. „defitsiitsete detailide“ „Jooksupolka".
Elm ar Töntsi ning m ollpillim ängija tuse
all. Sageli jäi m äng hõredaks,
enesega rahulolu. Töö ilma perspektii jahiga
K
arl
Laia
esinemised.
R
ahvapilliorkest
Väheütlevaks
ja
tuim
aks
jäi
aga
tegelikult desorganiseerib meie
mille
põhjuseks on orkestrite m itte
vita tähendab neile seisakut, tardum ust. m ajandust,
ri
(juh.
T.
Paomets)
esituses
jättis
hea
ühendatud
rahvatantsukoliektiivide
on autojuht Maksimov.
täielik
kom plekteerim ine. Rajooni kulNad ei tee oma otsuseid kabinetis. Nad kes unustab siin
m
ulje
O.
Lepalaane
„Kolhoosipolka"
ja
valvsuse ja abistab Vertili- poolt rahvakunstiõhtu avatantsuna esi
tuurharidusala
töötajail tuleks pöörata
elavad „kollektiivi tihnikus, otse toot nit tema mustades
J.
Zeigeri
„Simuna
pillilugu".
M
eeldi
tehingutes. K irjanik tatud „Kalamies" Tempolt oli see lii
tõsist tähelepanu puhkpillim uusika
mise südam ikus ..." Nad kuulatavad vastandab neile suurepäraseid,
valt
esinesid
H
aapsalu
Pedagoogilise
tõelisi
ga
aeglane,
tantsu
paiknemise
ja
harg
arendam isele, tuleb täis kom plekteeri
hoolikalt kollektiivi häält, jälgivad tä
inimesi, nagu näiteks Njura, nemise erinevate kombinatsioonide poo Kooli laulusolist Silmi Õllemaa ja P a da
olemasolevad orkestrid, luua juurde
helepanelikult. kuidas inimesed sirgu nõukogude
livere
rahvam
aja
naisansambel.
Gorbenko.
Valja,
ehitusm
aterjalide
töös
lest
üksluine
Just
„Kalamies"
aga
pa
vad, kuidas areneb nende teadlikkus, tuse valitsuse ülem Trubnikova ja terve kub häid võimalusi m itm ekesiste tan t K ahjuks polnud rahvakunstiõhtu uusi.
kuidas „nad kannavad seda teadvust rida teisi, kes on antud suure elulisu sulise joonistega tantsu kunstiliseks läbiviimise organisatsiooniline külg Soojalt võeti kuulajaskonna poolt
teosse. töösse, tootmisse“ Kuid seejuu sega ja kes võidavad peagi lugeja süm  väljakujundam iseks. H uvitavam ja m it küllalt hoolikalt läbi mõeldud. Juba vastu Hiiumaa rajooni K ärdla k ultuuri
res peitub Poljakovis ja Timošinis ka paatia.
aja naiskoori esinemised sm. Pärnüks haaravam aid epi mekesisem oli selles suhtes „Oige ja lava ja kuulajate asetusega polnud kõik m
palju erinevat. „Kui iga tootm isvõit soode onRomaani
salu juhatusel. Selle üle neljaküm neautobaasi parteibüroo istung, vasem
korras,
sest
enam
ik
pealtvaatajaid
võis
ba“.
sünnitas Poljakovi praktilises arukuses kus arutatakse M aksimovi m oraalse
liikmelise naiskoori ettekanne jättis
kuulata, m itte aga jälgida laval kõigiti
kunstiküpse mulje.
rea m ajanduslikke kaalutlusi, siis Timo languse põhjusi. Siin on kirjanik k u ju  K ahjuks oli aga rahvakunstiõhtul ka ainult
toim
uvat.
Soovida
jättis
ka
tran
slat
üldiselt hästi õnnestunud laulupäev
šin hindas kõigepealt nende kasvatus kalt näidanud partei ja kollektiivi sooja tantsuettekandeid. mis ei rahuldanud. sioon.
likku tähtsust. Kui Poljakov mõistis hoolitsust iga oma üksiku liikme eest. Ebaühtlaselt, liikum isjärjestuse vähese 29. juunil toim unud laulupäevast lõppes S. Tulikovi „Nõukogude noorte
hinnata uue tähtsust, siis Timošin m är Maksimov on kollektiivi vastu raskesti tundm isega esitati H. M ikkeli seatud võttis osa ligi 1600 lauljat-m ängijat, marsi" hoogsa ettekandega.
kas esimesena seda uut. Kui Poljakov eksinud. Kuid talle antakse võimalus „Lina", karjala-soom e rahvatants „Nii- nende seas külalistena Hiiumaa rajooni Õhtul oli lossipargis vabaõhuetendus.
H aapsalu kultuurim aja näitering lavas
oskas kindla käega purustada kõik ta seda eksim ust jälle heaks teha. Ta dirull" ja T. Ustinova seatud „Kolhoosi- naiskistused uue teel, siis Timošin viis enda eem aldatakse kollektiivist, kuni ta ei polka". Mõned tantsud jällegi ei p ää koor. ja meeskoor ning M ärjam aa sega tas A. Hindi rom aani „Tuuline rand"
järel inimesi seda uut teed mööda. ole oma vigu ausalt ja puhtsüdam likult senud küllaldaselt mõjule liiga vähese
dram atiseeringu (A. Särev ja R. Kalk).
Õieti nad mõlemad peegeldasid ühe ja tunnistanud. See ei ole karistus, see on osavõtjate arvu tõttu, sest m itte kõik Laulupäeva avas Haapsalu rajooni H uvitavat etendust, mida võib julgesti
sama protsessi kaht külge.“ K irjanik karm , kuid vajalik kasvatusvahend, mis kollektiivid polnud selgeks õppinud ka TSN Täitevkom itee esimees K. Frei, eeskujuks seada teistelegi isetegevuslas
rõhutab õigesti, et novaatorlus ei ole päästab põhiliselt ausa seltsim ehe lõp vas olevaid tantse. Nii esitati U. Too peokõne pidas EK(b)P Haapsalu rajoo te^ , jälgis paarituhandeline vaatajas
üksikute privileeg, vaid et see on meie likust allakäim isest. Siinkohal peab m är mi seatud „Kolhoositants" ainult kahe nikom itee sekretär L. Thalberg.
kond.
j. Raude
inimeste ideelise sirgumise ja haridus kima, et rom aanil oleks olnud veelgi
liku silm aringi avardum ise täiesti sea suurem kõlajõud, kui autor oleks teinud
Loksa rajoonis
duspärane tulemus. Poljakov, Timošin hoolikam at detailide valikut, kui ta
Kingissepa rajoonis
ja paljud teised rom aani tegelased on oleks kogu teose ulatuses rääkinud 28. juunil Kingissepas toim unud rah  28.—29. juunil toim unud laulupäev tusel oma ettekannete värskusega said
väljapaistvad kom m unism iehitajad, kes m eeldejäävate, reljeefsete kujundite vakunstiõhtul esines rohkesti rahva- kujunes Loksa rajooni rahvale suureks
publiku elava aplausi osaliseks. Hästi
ei ole selleks saanud üleöö. Poljakov abil, kui ta oleks suutnud lõpuni avada
Suurepärane ilm ja loo esinesid ka naiskoorid. Nõrgem aks jäid
on endine autojuht, nüüd suure ettevõtte k õ i g i kujude isikupärase • karakteri tantsijaid, pillimehi, lauljaid. K ülalis pidupäevaks.
duslikult kaunis pidukoht m eelitasid laste- ja segakooride ettekanded. Sega
direktor. Timošin alustas treialiõpila- hoogsas tegevuses. K ahjuks läheb autor tena võtsid pidustustest osa Orissaare kohale
töötajaid jälgim a kooridel andis tunda m eeshäälte vähe
sena ja tõusis sama ettevõtte parteili aga kohati vähem a vastupanu teed, piir rajooni Piiri rahvam aja segakoor, kelle ligemale hulgaliselt
1300 rajooni- ja külalis-isetege- sus. E. Kapi „Laul Leninist" ettekandel
seks juhiks. Kõike seda saavutasid nad dudes omapoolsete seletuste või iseloo ettekanne Dunajevski „Lõikuse laulu vuslase ettekandeid.
ilmnes nii koori kui orkestri puudulik
ainult tänu oma väsim atule tööle. -Ja m ustustega, mis ei veena igakord lugejat. ga" pälvis kuulajate sooja tänu. H uvi
kõik see on võimalik ainult nõukogude Seetõttu jäävad mõnede tegelaste (näi ga jälgiti Kingissepa koolinoorte puhk Rahvakunstiõhtu kunstilised ettekan ettevalm istus.
ettekannet V. Tünderi ju  ded algasid V. I. Lenini nimelise kol M itmed rahvatantsijate poolt (juh.
ühiskonnas.
teks Ljubimovi) kujud kuidagi ähm as pilliorkestri
ja Kingissepa kultuurim aja hoosi liikme sm. Nõlvaku esitatud lee- sm. Anderson) esitatud eesti ja vennas
„Aruanne — see ei ole m arm elaad, teks, laialivalguvateks, mida oleks saa hatusel
bli esinemisi. Rahva luga. Järgnesid ettekanded valik-sega- rahvaste tantsud tulid kordamisele.
vaid arstirohi: mida kibedam ta on, nud aga vältida nendele kindla ülesande naisvokaalansam
esinesid ka Pihtla rah va ja naiskooridelt. M eeldiva m ulje jätsid K ülaliskollektiividest esinesid laulu
seda parem ini m õjub,“ õpetab Poljakov andm isega teose üldises süžeelises aren  kunstiõhtul
päeval Tapa ja Rakvere ühendmeesm aja naisvõimlejad. V aheldust pakku m udilaskooride ettekanded.
autobaasi ökonomisti Popovi, kel on gus. Praegu ei ole nende sissetoomine sid
Huviga
jälgiti
deklam
aatorite,
rah
va
koorid sm. Veevo juhatusel.
rahvalikud
jõuja
osavusm
ängud.
õigustatud
ja
nad
m
õjüvad
liigsetena.
kalduvus aruandeid „ilustada”
29. juunil avas laulupäeva Kingisse pilli- ja laulusolistide ettekandeid. Võsu Õhtul andis Viljandi „Ugala" vaba
Ainult
riivam
isi
on
autor
puudutanud
Raskusi ei tohi karta — need tuleb ka oma kangelaste elutingim usi, nende pa rajooni TSN Täitevkom itee esimees rahvam aja solisti sm. Viisimaa kandle- õhuetenduse A. Hindi „Tuulise ran 
ületada, puuduste eest ei tohi silmi kinni huvisid ja harrastusi, nende om avahe A. Knuut. Peokõnega esines EK(b)P soolod ja Sagadi rahvam aja naiskvar- naga".
pigistada — puudused tuleb kõrvaldada, lisi suhteid väljaspool tööõhkkonda
Kingissepa Rajoonikomitee sekretär A. teti ettekanded kutsusid esile publiku Möödunud laulupäev ja rahvakunsti
see on nii Poljakovile kui ka autobaasi
Luuk. Kooride esinemisi juhatasid kestva aplausi. Üldise tunnustuse osali õhtu näitasid, et Loksa rajoonis pööra
kollektiivi enam ikule iseloomustav 'oon. Kokku võttes tuleb alla kriipsutada, V. Tünder. J. Aavik, S. P art, H. Kuusk, seks said ettekanded rahvatantsu takse tõsist tähelepanu isetegevuse vil
Nad on püstitanud endale suure ees et A. Rõbakovi rom aan on sisuliselt lihe. puhkpilliorkestreid I. Fadejev. Eriti valikrühm adelt ja kunstiline võim le jelemisele. Kuid positiivsete tulem uste
märgi — ehitada rem onttöökojad — ja ja kaalukas teos. Ta haarab sügavalt tublilt esinesid laulupäeval meeskoorid. mine VSU „Kalevi" Loksa naisvõimle- kõrval tõendasid pidupäevad, et rajoo
seepärast ei säästa nad oma jõudu selle meie kaasaegsesse ellu, näidates jõuli Soojalt võeti vastu Kommunismi kol jailt.
nis pole kaugeltki ära kasutatud ole
eesmärgi saavutamiseks. Nad ei uinuta selt meie inim este avarat sisemaailma, hoosi vokaalinstrum entaalansam bli esi Rahvakunstiõhtu möödus ladusalt. masolevaid võimalusi kunstilise isete
üksteist vastastikuse kiitusega, vaid nende unistusi ja arenguperspektiive, nemine J. Tõkmani juhatusel.
Kava oli koostatud mitmekesiselt, gevuse veelgi jõudsam aks arendam i
kritiseerivad julgelt esinevaid väärnäh- nende loovat tööd rahu nimel, meie Laulupäeva pidustuste raam es pak oleks aga soovinud kuulda veel rah va seks. Laulupäeval ei esinenud rida
tusi. et ieida ühiselt abinõusid nende särava ja kauni homse nimel.
kus külakosti Kingissepa Suveteatris pilliorkestritelt iseseisvaid ettekandeid, kollektiive, kes võtsid möödunud aas
kiireks kõrvaldam iseks. M eeldejäävalt
sam uti näha jõu- ja osavusmänge.
RAT „Estonia" kunstnikebrigaad.
tal sellest osa Laulupäeva ettevalm is
A.
Roolaht
on autor edasi andnud tootmisnõupida29.
juunil toim unud laulupäeva avatamisse ei suhtunud vajaliku aktiivsu
lauludeks olid ühendatud kooridelt sega kogu laulupäevakom isjon. M ingit
Kose rajoonis
esitatud abi peaproovide läbiviimisel ei osuta
Kose rajooni laulupäevast võttis tä  puhkpilliorkestrite saatel
navu osa ligi 1500 lauljat, m ängijat ja V. M uradeli. „Hümn Moskvale" sm. nud laulupäeva üldjuht sm. B. Tihho,
rahvatantsijat. K uulajaid oli kogune Madisoo juhatusel ja G. Ernesaksa kes muide ei ilmunud laulupäevalgi
NÕUKOGUDE JA INGLISE KIRJANIKE KOHTAMINE
„Laul Stalinile" sm. Vooglaiu juh atu  kohale
nud ligi 6000.
E. Kari
Praegu Moskvas viibivad inglise kud Alfred Coppart. Douglas Young, Kooride ettekandeid juhatas külali sel. M udilaskoorid sm. Lepnurm e juhaEesti NSV teeneline kunstitegela
kirjanikud organisatsiooni „Kirjanikud Naomi Mitchison Arnold Kettle, Doris sena
LihuSo rajooiiis
K. Leinus K ülalistena olid laulu
rahu kaitsel" liikmed kohtasid 1 juulil Lessing ja Richard Mayson, nõukogude ne
päeval ja rahvakunstiõhtul kaastegevad Hulgaliselt kogunes 29. juunil tööta- tasid m eeldejäävaid eesti ja vennaskirjanikud S. M aršak, B. Polevoi, naaberrajoonide kollektiivid ning jaid Lihula kultuuriparki Laulupäeva [rahvaste tantse. Kollektiivide kõrval
nõukogude kirianikega
K ultuur iba asi avalauluna kandsid ühendkoorid ette j esinesid iauluoäeval ka solistid.
NSVL Nõukogude K irjanike Liidu I Novikov, S M ihhalkov ja G. Nikola Töönduskooperatsiooni
nais- ja meeskoor
G. Ernesaksa „Laulu Stalinile". Laulud 1 Õhtul
esiras Lihula kultuurim aja
peasekretäri kohusetäitja A. Surkov jeva. A. M. Gorki nim M aailm akirjan puhkpilliorkester,
Vabaõhuetenduseks
esitas
Rakvere
vaheldusid
rahvatantsudega.
Töös
näitering
A. Korneitšuki näidendi
lausus külalistele sooje tervitussõnu duse Instituudi direktor prof I. Anis- Teater V. Grossi näidendi „Suures karastunud nõukogude ühiskonna noo- ..Platon Kretšet".
Kohtam isel viibisid inglise kirjani- simov jt.
perekonnas".
red ehitajad kirevais rahvarõivais esi- Laulupäev lõppes rahvapeoga.
A Rõbakov. AUTOJUHID. Romaan.
Tõlkiüud P, Maidre. Toimetaja E. Laanekõrb. Eesti Riiklik Kirjastus. Tallinn,
1952. 282 lk. Hind 6.95 rbl.
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Mõtteid
Hikmetit lugedes

KIRI KOLLEEGIDELE
Kui sul on armastust rubla eest, raisata
kopikatena seda ei saa.
Kui sul on vihkamist rubla eest, paisata
seda käibele vahetusrahana
ei tohi, ei saa.
Täägi teravust kaotamata,
nii minul kui teil
viha,
tervena,
jaotamatult,
praegu vaja on meil.
Napalmpommid, bakterid, Kotšedo,
mõrvad,
mõrvad on lõputus reas.
Ameerika mundrites tapab ning poob
valge elajas vange Koreas.
On dollar ta isa, surm on tema vend,
filosoofiaks on tal sadism.
Hirmsalt, tardumapanevalt avaldab end
moodne leepra —
amerikanism.
Sellest rääkida — raske on seegi.
õudus ängistab inimest.
Loed ja imestad —
mõned kolleegid
naljaieema on teinud sest.
Samal ajal kui miljoneid piinleb,
sureb, tapetud barbareist,
kuhjub värssides standardriime
surmast, katkust ja baktereist:
„Täi — käi.
Kirbukindralid, oidu ja roido.
Oota, varsti Korealt saad sa toitu —
täi — käi.“
Maad püütakse tappa paljaks.
Ameerika surm luurab maad.
Mille üle te teete nalja?
Kust see kirpude palagan?
On see viha või vahetusraha?
Vihkamine või surrogaat?
Teemast aru te saada ei taha
või lihtsalt —
ei saa?
Read ja riimid on siledalt rivis.
Otsid viha —
niipalju sa saad,
nagu oleks ' visanud
kivi
!>•;
naabri aknasse
huligaani
Ma tean, pole kerge me rada.
Meilt nõutakse verd, mitte vett.
Eluvihkajaid vihkama õpetada
võib meid vihane, kirglik Hikmet.
Näed mõrtsukaid, näed nende rada,
nende eelkäijaid kohtad siin.
Kuidas nendele läheneda?
Võtke luuletus „Pierre I.oti":
,,Aga sina,
kirjanik Pierre Loti!
I Nagu tüüfusetäi
i katsud sa roomata meie tõmmul nahal.
| Kuid isegi täi on meile lähem
; kui sina, prantsuse ohvitser.
Ja kui ma usuksin, et hing
on surematu väljaspool ihuhoonet,
siis Idamaa vabanemise päeval
ma pooksin risti
sinu Liiderliku
äritseja hinge
Stambuli väljakuli“
See oa viha, mis pekslevas leegis
nende lurjuste kannul käib,
kes roomavad meie planeedil
ringi —
nii nagu tüüfusetäid.
See on vihal
Kui maailm on ohus,
Siidkindaid me kanda ei või!
Lüüa mõrtsukaid — see meie kohus,
nii nagu Hikmet neid lõi!
*

Tean, et vaidlete —
tardunud piirid
meie ette sa sead.
Mida ründad?
Head žanri — satiiri!
Satiir aga olema peab.
Kus on teil satiir?
Hädavaevalt
pehme huumori kätte saab siit.
Nii kaugel kui maa on taevast
nendest lauludest seisab satiir!
Ja kes kunagi istuvad mestis
karmi rahvaste kohta ees —
neile kolm päeva kodust aresti
annad sina, poeet-kolleeg!
Napalmpommid, bakterid, Kotšedo.
Mandunud elajas inimest sõtkub.
On sul põlevat viha — see välja toel
On õigus?
On, kurat võtku!
Täägi teravust kaotamata,
nii minul kui teil
viha tervelt, jaotamatult
praegu vaja on meil!

SIRP

JA

Reedel, 4. juulil 1952. a.
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K. S, S T A N IS L A V S K I NIMELISE MO SKV A D R A A M A T E A T R I KÜLALISETENDUSI

GRIBOJEDOV
K. S. Stanislavski nimelise Moskva
D raam ateatri esimene etendus paelus
Tallinna .avalikkuses kõige ulatusliku
m at tähelepanu S. Jerm olinski näidend
„Gribojedov". mille teater lavastas, ju
tustab suure vene kirjaniku elust. Tea
tavasti hukkus Gribojedov traagiliselt
saadiku am etikohal Iraanis. See oli
tingitud Nikolai käske täitva Peterburi
salakavalaist õukonna-intriigidest, sa
m uti rafineeritud diplom aatilistest
avantüüridest, mida arendas Inglise
missiooni ülesandel missiooni arst dr.
McNeil. Autoril on õnnestunud näidata
Gribojedovit tema hingelises seoses de
kabristidega, tuua täies sügavuses esile
tem a sõprust kuulsa vene kindrali Jermoloviga ja kujutada geniaalse poeedipatrioodi, vene kirjanduse ühe parim a
suurteose „Häda mõistuse pärast" loois
mitmepalgelist karakterit.
Näidates Gribojedovit kui vene patriooti-kodanikku, kes on kogu hingest
ustav kodumaale ja rahvale, toob au
tor esile poeedi sügavalt lüürilise mee
lelaadi tema isiklikus elus ja üllas a r
mastuses oma elukaaslase Niina Tšavtšavadze vastu.
Gribojedovi kuju m õtestatakse lahti
taustal, mis iseloomustab Nikolai reak t
siooni süngeid päevi, salongi- ja suurilm a-intriige ning keerukaid rahvus
vahelisi suhteid, milles tol ajastul esi
m est viiulit mängis Inglismaa, kes püü
dis kindlustada oma mõju idas.
Ent autoril on täiel m ääral õnnestu
nud ainult kaks kuju: Gribojedov ja
Niina Tšavtšavadze, ning nim elt need
kujud ongi lavastuses juhtivad. Neid
osi kehastavad andekad näitlejad ära
tavad pälvitud tähelepanu.
Lavastuse näitejuhid Vene NFSV
rahvakunstnik M. Janšin ja T. Kondrašev on sooritanud suure ja huvitava
töö, luues Nikolai ajastu õhkkonna ja
näidates jõuliselt lavastatud stseenides

Demokraatliku
l i

Berliini teatrites

progressiivse m õtte kokkupõrkam ist Niina Tšavtšavadze osa esitust G ri
tsenko poolt võib pidada suure teatrireaktsiooniga.
Sel tausta) jääb meelde kujukas esi õpetaja K. S. Stanislavski kasvandike
mene pilt — Gribojedovi vangistam ine põlvkonna näitle ja-m eisterlikkuse üheks
ja tema hüvastijätt Jerm oloviga, sam uti silm apaistvaks saavutuseks.
stseen ülekuulam isest uurim iskom is N äitleja B. Levinson esitab huvita
jonis huvitavalt lahendatud lavalise
Gribojedovi osa, luues helge, sihi
paigutusega (eriti suurvürst M ihhail valt
kindla ja reljeefse kirjaniku-patrioodi
Pavlovitši kuju osas, keda valgustab kuju.
E nt tahaksim e kuju staatikat
kamin).
!
veidi
pehm
endada — eriti tema lüüri
H uvitavalt on lahendatud stseen liste om aduste
osas. Selles m õttes on
Bulgarini juures.
|
osa
esitatxid
veidi
kuivalt ja skem aatiliSuure kunstilise üldistuse saavuta ! selt. See ei vähenda
aga osa kallal tehvad näitejuhid Gribojedovi stseenis j tud töö suurust
Niinaga Ahverdova majas, ja eriti öi Lavastusest jääb meelde Jerm olovi
ses stseenis Niinaga, kui Gribojedov is j kuju, mille on huvitavalt lahendanud
tub tem aga koos vaibaga kaetud dii j näitleja L. K rugljak. Silm apaistvat kovanil ja vaatab kõrgele mäele. Gribo 1möödialikku annet dem onstreerib näit
jedovi sõnad kõlavad testam endina,
I. Kozlov Aleksaša osas. Tema esikui ta palub naist teda m atta nim elt ; leja
tuses on palju elajat, kujukat siirust,
sellele mäele.
M artjanov doktor McNeili osas loob
Jõuliselt, suure kunstilise tak titu n  j S.
rahvusvahelise seikleja, salakuulaja ja
dega on lahendatud kaks viim ast pilti, Ij Gribojedovi-vastaste
sepitseja
kus teater lihtsate, kuid sügavalt d ra \ kom plitseeritud kuju.intriigide
Tema intriigid
m aatiliste vahenditega saavutab suure i viivadki Gribojedovi hukkumisele.
mõjuvuse.
O satäitjate hulgas pälvib kahtlem ata I M eeldejääva Faddei Bulgarini kuju
esikoha väga andekas näi+leja L. G ri ! loob näitleja N. Baženov.
tsenko, kes esitab Niina Tšavtšavadze Tervikuna näitas lavastus andekat
osa. Ennekõike tuleb m ärkida, et L. : ansam blit ja tervet rühm a näitlejaid,
Gritsenko on suure lavalise võlu ja ; kes on loonud väikestest osadest meelkunstilise sügavusega näitleja. Kuju, i dejäävaid kujusid. Seda võib öelda
mille ta on loonud, on poeetiline algu Nesselrode (B. Lifanov), Bludovi (N.
sest lõpuni. K unstipäraselt ja peene Semjonov), M altsevi (P. Glebov) ja
tundeliselt esitab Gritsenko Niina kuju Dašenka (I. Preis) kohta.
tem a kasvam ises tütarlapsest naiseks, Helilooja K. M oltšanovi m uusika on
kes valm istub saama em aks ja kaotab paeluv.
sel ajal südam est arm astatud inimese. Nappide vahenditega avaldab jõulise
A rm astuse Gribojedovi vastu toob m ulje
kunstitegelase, Stalini
G ritsenko esile mingite tabam atult preem iateenelise
poeetiliste joontega, ja sellega seoses kujundus. laureaadi B. Volkovi lava
on raske unustada stseeni, kui Niina
läheb ära, lahkudes Gribojedovist, ja Teater esitas tarviliku, suurejoone
suleb aeglaselt ukse. Suure tagasi lise ja ideeliselt sihikindla lavastuse,
hoidlikkusega ja ühtlasi traagilise jõu millele sai osaks südam lik vastuvõtt
ga m ängib andekas näitleja viim ast Tallinna avalikkuselt.
A. Viner
vaatust.

Muljeid „Boheemi“ lavastusest RT „Vanemuises“

Äsjalõppenud teatrihooaja viim ase dia kaudu, et vaatajale saaks selgeks
ooperilavastusena esietendus hiljuti RT selle tragöödia tegelik põhjus — kapi
„Vanemuises" Giacomo Puccini (1858— talistliku ühiskonna elutingimused.
1924) ooper „Boheem" (G. Giacosa ja Vaadeldes sellest aspektist ooperi
L. Illica libreto Henry M urgeri ro pea- ja kõrvalosalisi ning nende lähe
m aani järgi).
oma ülesandele, peab õnnestu
Ooper „Boheem" on kirjutatud nem ist kõrval
m ärkim a ka teatavaid
1896. a., s. o. ajastul, m illal Itaa miste
lia kirjanduses ja kunstis m uutus puudujääke.
Mõlemad peaosalised — Linda Tanni
valitsevaks naturalism ile toetuv suund, (Mimi)
ja Johannes Lükki (Rudolfo) —
m ida tunnem e verism i all. Või on heade
lavaliste võimetega artistid,
m etuina m õistma ühiskonna arengu kes ka käesolevas
lavastuses pakkusid
seaduspärasusi, klassivõitluse olemust, õnnestunud ja hästi
kaldusid veristid sotsiaalsete konflikti momente. Ansam blilise läbitunnetatud
ühtsuse ja
de lahendam ise püüetel lõpptulem u elam usliku pinge vahetu edasiandm
ise
sena pessimismi ja fatalismi. Ooperiloo seisukohast kujunes parim aks kolm an
mingu alal on veristidele omane sot da vaatuse lahkum isstseen, kus mõle
siaalsete m otiivide hülgam ine või retu- mad peaosalised vabanesid teatavast
šeerimine. Nende loomingu k arakteer m elodram aatilisest alatoonist, mis
seteks joonteks on liialduseni kalduv
tunda andis eriti esimeses
dram aatiline ekspressiivsus, arm astus segavalt
vaatuses,
vähem viimases.
lüürika üliküllus ja sageli pinnalisLinda Tanni kujundas Mimi nõud
illustratiivne muusika.
„Äratada huvi, üllatada ja tekitada liku osa vokaalselt m eeldivalt, kuid
m eeleliigutust” — sellistena püstitas m änguliselt oleks oodanud suurem at
Puccini, üks verism i silm apaistvam aid kontrasti esimese ja viimase vaatuse
esindajaid, oma esteetilised ülesanded. vahel. Mimi kujus oli juba algusest
Kuigi Puccim tugevaim aks küljeks peale liigset väsim ust, loidust, seesmist
mis seoses lüürilise külje
on sügav em otsionaalsus, meloodiarik- staatilisust,
kus, jääb ta m uusika siiski kohati pas ülem äärase rõhutam isega kriipsutas
siivselt lüüriliseks, kitsastele isiklikele alla leplikku saatusele alistum ist. Seda
tunnetele apelleerivaks. Teravate ühis oleks aga pidanud vältim a. Niisuguse
kondlike probleem ide ülestõstm ist, osakäsitluse juures jäi kasutam ata rida
alusi näidata seda sotsiaalset üle
nende m uusikalis-dram aturgilist käsi võim
telu me selles ooperis ei leia. Sellegi kohut, mis põhjustab Mimi varajase
poolest on „Boheemis“ rida momente, surma.
m is kajastavad tõepärasusele läheda Rudolfo osa Johannes Lüki kehastu
selt tolleaegset olustikku. Võtame kas ses kujunes lavastuse üheks õnnestu
või „boheemlaste" rabelem ise eluras numaks. Siira tahte juures aidata hai
kustega või ooperi peaosalise Mimi get M imit tunnetas vaataja tem as toi
saatuse. Ja kuigi helilooja ja libretistid muva seesmise võitluse kaudu ka neid
pole „Boheemis" küllaldase reljeefsusega põhjusi, miks tal see ei õnnestu, vihja
ühendanud isiklikku m omenti sotsiaal tes seega protestitundele valitseva
sega, seda enam jääb lavastaja ülesan ühiskondliku ebaõigluse vastu. Veelgi
deks suunata kunstiliste kujude lahti parem a m ulje jätaks osa tervikuna,
m õtestam ist selliselt, et võiksime näha kui näitleja suudaks vabaneda ka esi
nende kaudu ajastu sotsiaalsete prob mestes vaatuses liigselt allakriipsutatud
leemide kajastust. Ooperis peituva ühis tundlikkusest oma pöördum istes Mimi
kondliku m õtte m aksim aalse avamise poole, mis kohati ansam bliliselt m õjub
huvides oleks lavastaja (Udo Väljaots) isegi veidi kohm akana.
praegusest suurem al m ääral pidanud Ka noore näitleja Aino Seebi loodud
tähelepanu pöörama sotsiaalse protesti M usette’i võib lugeda kordaläinuks.
väljendam isele tegelaste isikliku trag ö ö -J Ta on parajal m ääral tuisupea ja kap

riisselt nõudlik, siiski viim ases vaatu
ses võiks näitleja taotleda suurem at
soojust, suurendada veelgi kontrasti
eelm iste vaatuste M usette’iga, et süga
vam alt avada selle põhiliselt m itte
halva naise sisemaailma.. Ka hääleli
selt peaks viimases vaatuses taotlem a
suurem at paindlikkust ja sügavam at
ekspressiivsust, mis osa sisulisele kas
vule tuleks ainult kasuks.
Rudolfo kolm est sõbrast-kunstnikust
jätsid elulisema m ulje Endel Aimre
(Chaunard) ja Viktor Taimne (Marcel),
kuna Enn Raa (Collain) filosoofina
kujunes liiga koomiliseks. Ebasiirana,
tervikusse sulam ata, m õjus seetõttu
ka tem a ariooso viim ases v aatu 
ses. Lahkum islaul m antli panti viimisel
haige Mimi heaks oleks pidanud andm a
sama efekti, mis M usette’i ehete
m üük — kutsum a vaatajais esile protestitunde Mimi õnnetuse ja vaeste
kunstnike viletsa olukorra vastu kodan
likus ühiskonnas, m itte aga ajam a
naerm a.
O rkester Aleksei Dolgušini juhatusel
näitas võrreldes eelm iste etendustega
head kasvu väljendusrikkuse, intonat
sioonipuhtuse ja ansam blilise koostöö
paindlikkuse suunas, mida võib lugeda
dirigendi hinnatavaks teeneks. Suure
nenud nõudlikkus, koos pideva tööga
kollektiiviga annab tulevikus kind
lasti tähelepanuväärseid tulem usi.
Peaks taotletam a ka orkestri koosseisu
täiendam ist, eriti nõrgalt esindatud
pillirühm ade osas.
Kuigi RT „Vanemuise" käsutuses
on nii koosseisuliselt kui ka tehnilisest
küljest tagasihoidlikud võimalused, on
T artu ooperikollektiiv andnud terve
rea õnnestunud, sisukaid lavastusi,
pakkudes vaatajaile siirast ja hingesta
tud kunstilist elam ust. M eenutagem
siinkohal „Tasuleekide", „Padaem anda",
„Kärmeni" jt. ooperite lavastusi. Kõik
see ja viim asena nähtud „Boheem",
hoolim ata m õningatest puudustest,
näitab, et kollektiiv on elu- ja arenemisvõimeline. Edasise arenem ise kind
lustam iseks on vaja aga suurenevat
abi lavastajale ja lavastusalal üldse.
H. Sepp

Noorte haarav
etendus
Suure huviga jälgisid 29.
juunil RAT „Estonia" külas
tajad J. Meituse ooperi
,,Noor kaardivägi" etendust.
Seekord täitsid enamiku osi
Tallinna Riikliku Konserva
tooriumi üliõpilased ja
Muusikakooli õpilased.
P i l d i l : etendusest osa
võtjaid — (vasakult) Tal
linna Riikliku Konservatoo
riumi lõpetanu L. Mark
(Ulja Gromova), IV kursuse
üliõp. E. Lepa (Ljuba
Ševtsova), OI kursuse üliõp.
S. Urb (Valja Borts), sama
kursuse üliõp. G. Dpis
(Oleg Koševoi ema). Muusi
kakooli lõpetanu H. Kahu
(Olegi vanaema), muusika
kooli III kursuse õpil.
A. Kosk (Zora Arutjunjar •
ja RAT „Estonia" solist
V. Gurjev (Oleg).

M KARPOVITŠ
Kui kella seitsme paiku õhtul väljuda
Friedrichstrasse allm aaraudtee jaam ast
Berliini südalinnas, siis paistavad silma
teatritesse siirduvad inimestehulgad.
Mõne m inuti tee kaugusel jaam ast asu
vad Riiklik Ooper, Reinhardi-nim.
Saksa Teater, Kam merspiele ja Schiffbauerdam m i teatrid, Friedrichstadtplatzi kontsertsaal ja lõpuks Barlay
tsirkus.
Sõjaeelses Berliinis valitses teatrite
vahel tugev konkurents. Nende om ani
kud kulutasid reklaam ile tohutuid sum 
masid. Samad tavad õilm itsevad praegu
ka linna läänesektorites. M itte kuigi
kaugel Friedrichstrassest algab k arju 
vate reklaam kuulutuste orgia.
Berliini dem okraatlikus sektoris pole
reklaam ikisa järele mingit vajadust.
Siin töötavad 12 teatri- ja kontsertsaali,
ja kõik need on harilikult rahvast täis.
Berliini vaataja nõudmised on tuge
vasti kasvanud. Ta otsib teatrist rea
geerim ist päevasündm ustele, tahab
täisverelistes kunstilistes kujudes ke
hastatuna näha neid sügavaid ideid,
millega elavad uue Saksam aa ehitajad.
Ooperis ja draam as kaovad repertu
aarist m aitselagedad, ideeliselt ja kuns
tiliselt väärad asjad. Klassikalise ooperi
ja draam a repertuaari on uuendatud
ja laiendatud. Beethoveni päevadel
toodi Riiklikus Ooperis jälle lavale
surem atu „Fidelio". Schiffbauerdam mi teater tõi lavale Schilleri „Röövlid".
Kindla koha on repertuaaris om anda
nud Sm etana „Müüdud mõrsja" Koo
milise Ooperi laval.
Järjest rohkem tuleb repertuaari
kaasaegsete autorite näidendeid kaas
aegsel teemal. Pealinna Sõpruse Teater
tõi lavale huvitava võitleva näidendi
„Võitlus Helgolandi pärast", mille auto
riks on H am burgi kirjanik P eter M ar
tin Lampel. Näidend jutustab noorte
saksa patriootide reidist Helgolandi saa
rele, mis on m uudetud Inglise õhuväe
pom m itusharjutuste m ärklauaks.
Hiljuti toim us K am m erspiele teatris
uus esietendus. Berliini avalikkusele
näidati G erhard Menzeli satürilist
ringvaadet „M arek läänes*. See on
om apärane dram aturgiateos, mis koos
neb m itm est kiiresti vahelduvast m inia
tüürist, mille vahelisi pause täidavad
kupleed.
See lavastus on omamoodi tähele
panuvääriv. sest see tunnistab autori
ja näitlejate tungi uute ja aktuaalsete
teem ade poole. Sellest Kam m erspiele
loomingulise kollektiivi uuest tööst
õhkub tänapäeva hingust. „Marek lää
nes" on teravalt sotsiaalne etendus.
Peategelase kuju m eenutab m õnevõrra
vahvat sõdurit Šveiki.
Me näem e M arekit kelnerina, leier
kastim ehena. ream ehena Lääne-Saksamaa sõjaväes ja vangivalvurina. K õik
jal jääb see mees rahva hulgast ise
endaks, kõikjal leiab ta võim alust abis
tada rahu sõpru m ilitarism i- ja fašismivastaseid võitlejaid.
H erbert Richter, kes mängib Mareki
osa, on kiiresti võitnud vaatajate
poolehoiu. Tema M arek, väliselt kohm a
kas ja lihtsam eelne, on tegelikult aru 
kas ja leidlik. Lihtsam eelsust teeseldes
naerab ta teravalt välja nii okupandid
kui ka nende käsilased, paljastab n at
side järeltulijaid, veab nuhke ja
politseinikke ninapidi.
Teiste tegelaste skem aatilisusest hoo
lim ata annab etendus hästi edasi
Lääne-Saksam aa elu uusi jooni, reak t
siooni ja m ilitarism i ohjeldam atut või
m utsem ist ning rahva üha kasvavat
vastupanu sõjaõhutajate veristele plaa
nidele.
Võitluses uue eest leiavad saksa
progressiivsed kultuuritegelased või
mast toetust vene klassikalises ja nõu
kogude kunstis. Berliini parim ate teat
rite laval m ängitakse praegu m enukalt
Rimski-Korsakovi ooperit „Sadko",
M ussorgski „Boris Godunovi", Gogoli
surem atut komöödiat „Revident" ja
Tšehhovi „Kirurgiat".
Berliinlaste poolehoiu on võitnud ka
nõukogude dram aturgide näidendid
üsna hiljuti tõid draam ateatrid lavale
kolm uut nõukogude näidendit. Schiffbauerdam m i teatris toim us Gorki
„Vaenlaste" esietendus, Saksa Teater
lavastas N. Pogodini „Kremli kellad"
ja Berliini kõige noorem loominguline
kollektiiv — Sõpruse Teater — tõi
lavale S. M ihhalkovi näidendi „Puna
ne kaelarätt".
„Kremli kellade" lavastus äratas
Berliini töötajate hulgas erilist huvi.
Esimest korda nägid nad laval
Vladim ir Iljitš Lenini kuju. Seda vastutusrikast osa mängis edukalt näitleja
Kleinoschegg, keda selle eest autasus
tati Rahvuspreem iaga.
Suure populaarsuse on võitnud nõu
kogude dram aturgi J. Burjakovski näi
dendi „Julius Fucik'1 lavastus. Tšeh
hoslovakkia rahvuskangelase, tulise
fašism ivastase võitleja kuju mängib
suurepäraselt andekas näitleja, tuntud
laulja-antifašist Ernst Busch.
E. Busch on viim asel aial pühendu
nud teatritegevusele. Berliini töötajad
hindavad kõrgelt tema mängu, eriti
tema esinemist Gorki „Ema" dram ati
seeringus. mille on teinud Berthold
Brecht. Busch töötab ka lavastajana.
Tema lavastasid „Kremli kellad"
Dem okraatliku Berliini tänapäeva
teatrielus võib selgesti m ärgata kunsti
ja rahva kiiret lähenem ist teineteisele.
Rahvas püüab kultuuri poole, ja kuns
tis astutakse otsustavaid samme rahva
hulkade kiiresti kasvavate kultuurinõudm iste rahuldam iseks.
Berliin, juuni 1952. a.

Reedel, 4. junlil 1952. a.
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Isetegevusliku kulutava ja tarbe
kunsti näitusest Viljandis

JA

VASAR

Nr.

Võistlus kujutava kunsti ja
tarbekunsti alaste teoste
viimistletud kavandite
saamiseks

27 (445) ik.õ

Seal, kus rahvakunsti traditsioonid i punastes toonides tekki, L. Leisalu
on leidnud laiem at rakendam ist rahva- j (Joh. Varese nim. kolhoosist) sohva- Viimistletud kavandite saamiseks uute
m eistrite ja isetegevuslaste poolt nõu- j patja, H. Ilvese heegeldatud linu jne. kunstiteoste loomiseks kujutava kunsti
koguliku tem aatika käsitlemisel, koge- j Sm. Rang (Kevade kolhoosist) esitas (maal, graafika, skulptuur) ja tarbekunsti
me, et nende kunstiavalduste tase jär- \ valgeid villaseid siidiga kootud kangaid (unikaal- ja masstoodangulised esemed) alal
jekindlalt
läheneb
eriharidusega j ja M. Koort (Tännasilmast) riidejäät- kuulutab Eesti NSV Kunstide Valitsus ja EN
Kunstnike Liit välja võistluse.
kunstnike loomingu tasemele. Isetege- ; m etest vaiba.
vusliku kujutava, dekoratiiv- ja tarb e Kõik nim etatud ja rida teisi autoreid Võistluse eesmärgiks on hoogustada uute
kunsti areng kulgeb käsikäes organi ühel või teisel viisil näitavad head kunstiteoste loomist ja rikastada eesti nõu
seeritud asjatundliku abi ja nõuandega m aterjali ja tehnika tundm ist, kuid kogude kunsti väljapaistvate, sügavalt idee
ja professionaalselt kõrgetasemeliste
kohtadel.
kahjuks need oskused ei ole rakendust liste
kujutava ja tarbekunsti alaste teostega, mis
Kuid kaugem atest m aara ioonidest leidnud sisuliselt suurem ate ja ak tu  võimalikult
mitmekülgselt kujutavad nõu
rääkim ata pole Nõukogude Eestis ka aalsem ate ülesannete lahendamisel.
ühiskonna eluavaldusi ja edasiliiku
veel linnades, kus isetegevuslaste oi'ga- Tem aatilised teosed tekstiili alal kogude
niseeritud abistam iseks on kõik või- j puuduvad näitusel täiesti, kui m itte mist kommunismi suunas.
maiused, jõutud selle ala tööga ligi-1 lugeda selleks kahes eksem plaris esi Võistlusele esitatavad tööd (kavandid)
peavad kujutama Nõukogude rahvaste võit
lähedaltki tasem eni, mida näeme vane- j
seinavaipa „Tuljak". See vaip on lust rahu eest, Lenini-Stalini partei juhtivat
mates . vennasvabariikides. Meie vaba- | tatud
antud L-. Mälksoo 1948. a. ilm unud osa võitluses kommunistliku ühiskonna ehi
riigis on vaja veel palju selleks ära raam
atus „Tarbe ja dekoratiivkangaid tamise eest, meie sotsialistliku kodumaa
teha, et klubidele ja kultuurim ajadele käsitelgedele".
Kuni meil ei ilmu pa võim suse kasvu, stalinlikku looduse ümber
lähem ale tuua seni enam ikus isoleeri rem aid eeskujusid
andvat, isetegevus kujundamist, nõukogude kultuuri ja teaduse
tult om aette tegutsevaid kujutava ja lasi rahvakunsti allikaile
suunavaid õitsengut, eesti töötava rahva revolutsiooni
dekoratiiv- ning tarbekunstiala isete
ning teiste vennasvabariikide dekora- list võitlust nõukogude võimu eest, sangar
gevuslasi.
tiiv- ja tarbekunstialaste saavutustega likke episoode Suurest Isamaasõjast. Nõu
üheks kõige m õjukam aks lähenda- : tutvustavat kirjandust, desorienteerib kogude rahvaste sõprust. Nõukogude armee
mise ja kontakti loomise mooduseks | L. Mälksoo raam at tõsiselt meie ise ia sõjalaevastiku võitmatust, meie laste
peab kahtlem ata pidam a regulaarselt j tegevuslasi. Sellised eeskujud, nagu õnnelikku noorust, nõukogude moraali ja
toim uvate kohalike näituste organisée- ! vaip „Tuljak", juhivad isetegevuslasi perekonnaküsimusi, meie inimeste kange
rim ist. Sellepärast tuleb kõigiti tervi-1 m itte rahvakunsti lätetele, vaid form a laslikku tööd ning mitmekülgset elu, nende
tada Viljandi rajooni äsjatoim unud lismi radadele. Ja sedalaadi m õjutused palavat armastust oma kodumaa vastu ja
laulupäeva ajal kohaliku muuseum i pole kahjuks üksiknähtusteks ka kõne sügavat usku kommunismi võidusse.
poolt korraldatud kujutava ja tarb e all oleval näitusel, kus esineb veel deülal:
VÕISTLUSE TINGIMUSED
kunsti näitust. See oli arvult kolmas koratiivesemeicL nagu sohvapatju jne.,
Kiievi
Kunstiinsti
sedalaadi näitus Viljandis. Tuleb tu n - :mille kompositsioon ja värvilahendus Võistlusest on võimaldatud osa võtta kõi
tuudi lõpetas käes
nustavalt m ärkida Viljandi muuseumi m atkivad neid ajast ja arust läinud gil Eesti NSV kutselistel kunstnikel.
oleval aastal suur
töötajate (direktor A. Mikk) algatus- omaaegseid m oekarjelisi eeskujusid.
grupp noori maalijaid
võib osa võtta individuaalselt
ja organiseerim istööd ürituse läbivii Isetegevuslaste poolt juhiti tähele ja Võistlusest
ja skulptoreid. Pil
kollektiivselt.
misel. K ahjuks polnud aga laulupäeva panu asjaolule, et Viljandis pole aas V õistlusele saadetud tööd peavad olema
dil diplomand A. Bekorraldajad näitusele om istanud kül- taid
:
lostotski oma skulp
olnud
kujutava
ega
tarbekunsti
viimistletud
kavandid
maali,
graafika
ja
laldast tähtsust, kuna isegi laulupäeva näitust. Kuidas siis taham e toime skulptuuri ning tarbekunsti alal (unikaal- ja
tuuri
„Perekond"
juhis pole tähelepanu juhitud toim u- tulla
:
juures, mis on pü
vanade
igandite
väljajuurim
isega,
masstoodangulised
esemed).
vale isetegevusliku kunsti näitusele.
hendatud nõukogude
me ei näita uusi saavutusi, isegi Teostamise tehnika ja materjal, samuti
Muidugi ei ole isetegevuslik kujutav kui
traktoristidele.
säärastes rajoonikeskust.es, nagu Vil suurus
ei ole piiratud. V õistlusele esitatava
ja tarbekunst praegusel etapil oma jandis,
kus
selleks
on
kõik
võimalused.
tele
kavanditele
tuleb
märkida
autori
märgu
ulatuselt ega tasem elt võrreldav ise- :Tõenäoliselt on ka selles küsimuses sõna ja koos kavandiga esitada sama
tegevuslike laulukooride ja rahvatant- pidurdavaks
teguriks, nagu isetegevuse märgusõnaga varustatud kinnine ümbrik, mis
sukollektiivide saavutustega. K uid ;
ise küsim uses üldiselt, kohtadel sisaldab autori ees-, isa- ja perekonnanime
hulkade kom m unistliku kasvatuse te  abistam
kontakti puudum ine isetege ning täpse aadressi.
gurina on nii ühel kui teisel suur .vajaliku
juhendavate organite vahel.
Kavandite esitam ise viimseks tähtajaks on
Kõrval:
tähtsus ning ebaõige oleks järeldust vust
seisab isetegevuslike kunstnike 1 detsember 1952.
teha, nagu ei saaks kujutava ja tarb e — Ees
Eesti
NSV Riikliku
tööliste, teenistujate ja nende pere Võistlusel premeeritud kavandid jäävad
kunsti ala viljelem ist m assiliseks muu- 'konnaliikm
Kunstiinstituudi dip
ete
tööde
ülevaatuse
läbi
Eesti
NSV
Kunstide
Valitsusele,
kusjuures
lomand E. Taniioo
ta. Meie rahvas on võrdselt rikas nii ;viimine. Tihedam a kontakti loomiseks need antakse autorile kasutamiseks ainult
instituudi lõpetamise
m uusika kui kujutava kunsti annete lähetatakse keskustest (Tallinnast ja teose valmistamise ajaks.
eel viimistlemas oma
poolest.
Tartust) konsultante kohtadele. Samas Võistlusel premeeritud kavandite järgi
diplomitööd ,,KorvIsetegevusliku kujutava ja tarb e aga pidas näiteks Viljandi rajooni teostatud
pallimängija''.
kunstiteosed omandab ENSV Kuns
kunsti ala m ahajääm us ei avaldu kõige komisjoni esimees sm. M eidla ebaso tide Valitsus.
teravam alt m itte Viljandis toim unud bivaks Viljandi laulupäeva ajal kon Esitatud parimate kavandite eest määra
näituse väikeses ulatuses ega ka m eis takti astuda sinna kogunenud isetege- takse järgmised preemiad:
terlikkuse puuduses, vÄid ennekõike vuslastega, et koos arutada võimalusi M a a l
sisulises piiratuses ja juhuslikkuses. ja ületada takistusi eelseisva ülevaa
üks I preemia
5000 rbl
Siin pole veel toim unud seda program  tuse ettevalm istam ise ja läbiviimise
kolm II preemiat
ä 3000 „
m ilist m urrangut, mis on täies u latu  küsimustes. Taolised nähtused räägivad
neli III preemiat
ä 1500 „
ses aset leidnud meie laulukooride ja sellest, et meil pole veel küllaldast
tantsuansam blite repertuaaris.
arusaam ist kunstilise isetegevuse suu G r a a f i k a
üks I preemia
3000 rbl
hulkade kasvatam isel. Selle
Avatakse portreenästus
N äitus kajastas väga nõrgalt rest osast
kaks II preemial
ä 1500 „
ei om istata vajalikku tähelepanu
meie nõukogulikku elu, meil toi tõttu
neli III preemial
ä 1000 „
meie isetegevusliku kunsti sisulisele
Eesti NSV 12. aastapäeva tähistam i- f likel näitustel esinenud parem ad teosed,
m unud m uutusi m aal ja linnas, meie arenem
isele ega ahistata ka meie ise S k u l p t u u r
edusam m e sotsialismi ehitam isel. See tegevuslasi
seks
avatakse Kunstihoones portreenäi- ] Tööde vastuvõtt on alanud. Viimaüks I preemia
5000 rbl, tus; mis koosneb peam iselt Nõukogude seks tähtpäevaks on m ääratud 10. juuli
on ilmseks tõendiks, et isetegevuslased vas tõusus. nende m eisterlikkuse pide
üks II preemia
3000 „
on jäetud om apead ja et neid pole õige
kaks III preemiat
ä 1500 „ Eesti kunstnike uusloomingust. Vähe s. a. Näituse töid võtab vastu NSV Lii
aegselt suunatud ega antud asjatund Viljandi rajooni isetegevuslik näitus
mal arvul esitatakse näitusele ka va- du Kunstifondi Eesti vabariikliku osalikku abi.
osutas lünkadele ja vigadele, mis tuleb T a r b e k u n s t
rem valm inud silm apaistvam aid port- j konna näituse sektor Tallinna K unstikaks
I
preemiat
ä
2500
rbl
Nagu tavaliselt, meil, nü moodustas likvideerida esm ajärjekorras, kuid n äi
kolm II preemiat
ä 1500 „ reid, nagu näiteks preem iatega autasus- j hoones. Portreenäituse avatähtpäevaks
ka kõnesoleval näitusel Viljandis ula tas ka, et meil on küllaldaselt andeid
neli III preemiat
ä 1000 „ tatud, sam uti üleliidulistel ja vabariik- on planeeritud 19. juuli s. a.
tuslikum a osa väljapanekuist tekstiili- ;
laiem ates rahvahulkades, kes on Kavandid
saata aadressil: Eesti NSV
ala, kusjuures enam ik töid oli teosta kõige
tud heal m eisterlikul tasemel. Kuid suutelised kasutam a ia edasi aren Kunstide Valitsus, Tallinn, Võidu väljak 4
sisulist avardum ist, uusi ideid ja uute dama meie rahvakunsti parim aid tra  (kujutava ja tarbekunsti alasele võistlusele). K unstnik V. S Svarogi näitust Tal tust ekskursioonid, kellele seletusi an
m aterjalide ning tehnikate rakenda ditsioone ja kes õige abistam ise ja suu Võistluse tulemused avaldatakse pärast
Riiklikus Kunstim uuseum is k ü  navad kunstim uuseum i teaduslikud
m ist saab sedapuhku ära m ärkida pea nam ise juures võivad igati rikastada žiirii lõplikku otsust ajakirjanduses, hiljemalt linna
lastavad iga päev sajad töötajad — töö töötajad ja kunstniku lesk L. Svarog.
m iselt ainult plastikaharrastuste osas. eesti nõukoguliku rahvakunsti aval- | 20. detsembriks 1952. a.
lised, kolhoosnikud, teenistujad, noor Näitus jääb avatuks vähem alt 15.
Eesti NSV Kunstide Valitsus
Silma paistab T. Ama. kes oli esita duši.
sugu, Nõukogude arm ee ja punalaevas- juulini s. a. Pärast näituse lõppemist
nud näitusele Lenini büsti (kuivatatud
tiku võitleiad. Rohkesti külastavad näi- Tallinnas viiakse see üle Riiga.
EN Kunstnike Liit
M. Adamson
savi). Kuid selleks, et isetegevuslase
edasist arenem ist tagada, oleks teda
vaja tutvustada modelleerimisvõimades kujutada momenti, kus nõianeitsi
lustega, kuna praegu tem a poolt kasu
kepikese puudutusel põrnikas m uutub
tatud tehnika piirab oluliselt väljen
kutsariks — figuuri üm ber on joonis
dusvõimalusi.
tatud valged viirud (lk. 88), või sõja
väe õhkupuhum ine — mehe suust len
Oma puulõike oskusliku tasem e ja
davad välja mingid joad (lk. 56). Sama
detailide viim istlusega väärivad tõsist
on ka kuradi pikaksvenim ine
tähelepanu sm. M alkuse tööd. K ahjuks (Algus ,,Sirbis ja Vasaras" nr. 25 ja 26) kompositsioonilist lahendust, mis tee sageli vägivaldselt ja ebausutavalt v i laadi
(lk. 244), mis mõjub lihtsalt võikalt, ja
aga harrastab autor eksootilisi, tem ale
nindab ideed ja millega kunstnik real satud hele-tumedusega, vägevate valgus- | kivi õhkukargam ine (lk. 112). K unstnik
kindlasti vähem tuttavaid loom akuju5.
juhtudel saavutab tõelist dram atism i. a varjuefektidega. K uid igasugune i on võtnud endale lahendam atu üles
sid ning värvib lisaks oma nikerdused Meie klassikaillustratsioonide taset Kuid
„M ahtra sõja" illustratsioonide põhjendamatu, m itte teose ideest j a 1ande. Seda võib ütelda teataval m ää
üle paljuvärviliselt, andes oma kõrg- kahjustab veel väga suurel m ääral vii seas onka lehti,
idee ei pääse selle sündmustikust orgaaniliselt välja kas- j ral ka Vargamäe poiste kaskedel kii
relieefis lindude natüürm ortidele ka m istlem atus, visandlikkus, mida oleme tõttu mõjule, kus
et
kom posit /av õõnes efekt tegelikult m õjub vaa- , kumise kohta („Tõde ja õigus" lk 312).
veel m aalitud tausta. Erandi tema juba korduvalt m ärkinud. Eriti pal siooniline keskenduspuudub
T allin ajasse vastupidiselt, võtab illu strâ t-1 ülaltoodud näited osutavad teosesse
väljapanekuis moodustas jõehobuste- jud E. Okka graafilised lehed tundu nas), pealegi m aterjali (vangid
eba sioonilt veenvuse, jätab kogu asja ; süvenemise puudujääkide kõrval ka
paar, millises töös pääses täisväärtus vad ainult eskiisidena, esialgsete k a konkreetsuse tõttu tekkivkäsitluse
kirevus ai iärm iselt pinnaliseks. Sellise kätteõpi- j m itm esugustele professionaalse meis
likult m õjule nii puidum aterjal kui vanditena, m illest alles hoolsa viim ist tab kaasa tähelepanu hajumisele.
Tao tud, m aneerliku käsitlusega on ilm- j terlikkuse puudustele. Hea tahe ja idee
m eistri lõikekäekiri.
lusega, tüüpide individualiseerim ise ja line kompositsiooniline viga esineb ka selt kiirustades valm inud „Prohvet j liselt õige kavatsus pole küllaldane,
P. Ruubel esitas Fr. R Kreutzwaldi m aterjali konkreetse iseloomustamise ¡näiteks „Kalevipoja* rõõmupeo pildis, Maltsveti" illustratsioonid. T erve rea kui illustreerija ei suuda seda reali
puust portreebüsti kõrval heal tase puhul oleks võinud saada illustrat sam uti „Prohvet M altsveti" esimeses ieade lehtede kõrval, kus kõik kom po seerida oma kunsti spetsiifiliste vahen
mel geom eetrilises lõiketehnikas kau sioon, — ja mõnel juhul polekski saa pildis — kõrtsistseenis, kus rõhk ei sitsiooni kom ponendid on hästi läbi ditega. Pidev professionaalne enese
nistatud laeka. Geomeetrilist puulõike nud head illustratsiooni. Sama võib ole asetatud m itte kesksele tegelasele kaalutud ja põhjendatud, esineb täiendam ine, realistliku jooni stuskooli
samu puudusi ka „M ahtra sõjas“ om andam ine peab olema ka klassikatehnikat võiks kõigiti soovitada kui öelda ka m itm e „M ahtra sõja" (rehe Lõhmuse Taavetile.
puitehistöötehnikat, mille vahendid on peks, seaduseuurim ine) ja vähem al m ää üheks ilmseks viim istlem atuse n ähtu 'eriti näiteks seaduseuurim ise stsee illustreerijate esm ajärguliseks üles
ral isegi „Kalevipoja" illustratsiooni seks on puudused m aterjali konkreet nis), sam uti „Kalevipoja" illust andeks.
kõikjal kättesaadavad.
(kiviviskamine, lahing põrgus). sel iseloomustamisel. Seda kohtame ratsioonides (eriti võitluse pildis
6
Meil isetegevusliku kunstialana kohta
Eskiis illustratsiooni jaoks võib olla paljudel puhkudel „Kalevipoja" illust- sarviklastega põrgus). Kuigi „Tõe ja Eesti kirjandusklassika illustreeri
täiesti söötis olev keraam ika oli esita huvitav
ja efektne (valguse-varju, I ratsioonides, näiteks kiviviskam ise pil 5iguse" illustratsioonides on puudu- ; mise alal on meil vaatam ata esinevaile
tud näitusel ühe väljapanekuga. M ait ,hele-tumeduse,
figuuride ia gruppide dis: kivid, taevas riie, vesi — kõik on jääke m eisterlikkuse osas, m õjuvad, puudustele mõndagi ära tehtud. „Kalevi
seka keraam ikaserviisi autori E. Kuili paigutuse osas jne.),
kuid alles edasi j ühesugune, nagu ühest m aterjalist. Sa need veenvalt just selletõttu, et neid poeg" ja „Tõde ja õigus", sam uti ka
(Kõpust) saavutus räägib heast tehni töötamisel ja viimistlemisel
selgub, kas ma viga on mõneski „M ahtra sõja" illust- iseloomustab lihtsus ja siirus, et siin „M ahtra sõda" ja „Anija mehed* on
lisest tasem est ja tem a kogemused üks või teine kompositsiooni kompo j ratsioonis,
sam uti „Prohvet M altsvetis*. pole m ingit välise efekti tagaajam ist, j kaheldam atuiks edusam m udeks ja märkeraam ika alal pälviksid suurt huvi. nent on sellisena idee väljatoom iseksI I See vaesustab
valim atuse R. Kaljo „Anija meeste" illustratsioo- ; kim isväärseiks saavutusteks. Kuid need
Plastikaharrastustest võiks veel m är õige. M itteküllaldaselt läbi mõeldud tõttu oleks nagupilti,kõiksellepildil
ühesu- j nide juures ei saa unustada, et need on j saavutused oleksid võinud olla palju
kida graveeritud alumiiniumtoosi j a , eskiisi ei saagi viim istleda — viim ist' j guse tähtsusega.
teostatud raskes sulejoonistuse teh ni suurem ad, kui poleks esinenud m itm e
käevõru (Õisust).
lemisel tulevad vead ikka selgemalt S Halb on süvenemise, konkreetsuse ja kas. See on kunstniku esimene raa- suguseid takistavaid asjaolusid ja puu
N ahkehistöödest
õnnestunum atena 1j välja. Ja siis jäetakse illustratsioon | kujude sügava avamise asemel kasuta- m atuillustratsioon. kusjuures R. Kaljo dusi kogu töö organiseerim ise osas.
paistsid silma mõningad värvirõõm sa- :' lihtsalt n. ö. „parajal kohal" pooleli • tav efektitaotlus, olgu see siis üksik- on pealegi oma loomingus varem olnud Raamatuillustratsiooni on kõige m as
, ning antakse lugeja ette visandliku,- ; figuuride või inim gruppide asetuses, väga tugevasti form alismi kütkes. Pai- silisem alt leviv osa kujutavast kuns
mas käsituses nahk-pisiasjad.
1ähmase ja ebam äärasena,
j üsnagi trafaretses puhtvälises dünaa- gutisi form alistlikke sugemeid võib tist. Meie klassikaväliaanded ilm uvad
Maali ja graafikat oli üldiselt vähe; i
„kartusest" kunstilise kuju i j mikas, žestides ja liigutustes, millega m ärgata ka „Anija meestes" (edvista juba 15 000, isegi 25 000 eksem plaris,
nende seast väärivad m ärkim ist jj| ees,P ahatihti
millesse kunstnik pole suutnudi : püütakse kinni katta kujude psühho mine faktuuriga, ebaloom ulikud keha need lähevad töötajate kõige laiem a
V. Svetsovi akvarellid ja tem aatilised j sisse elada,
seda ilmestada, viiakse olu-lo o g ilise avamise puudujääke. Ka õige asendid jne.), m illest . kunstnik hiljem tesse hulkadesse. Illustratsioonide] on
seinakilbid.
tohutu kasvatav tähtsus — süvendades
!line tegelane kaugele, varjatakse kui■| žest, iseloomulik liigutus on vaielda- on vabanenud.
Tekstiili ala eksponaatide seast võib dagiviisi ta nägu küllalt läbipaistvai ' m atu saavutus, kuid ainult sellega ei On vaja ka silmas pidada seda, et oma konkreetsete, kujundlike vahendi
välja tõsta silmkoe esemeid rahva j tagam õttega — pääseda ilme kujutam i-■;saa rahulduda, selle, juurde seisma jää kõike ei ole võim alik edasi anda kuju tega m arksistlikku arusaam ist rahva
da. Samasugune on püüe vaatajat kunst- tava kunsti vahenditega. Nii on näi m inevikust, hädadest ia kannatustest,
kunsti kirja- ja värvitraditsioonide hea ! sest jne.
üsna pentsik G. Reindorffi katse võitlusest rõhujate vastu, aitavad nad
edasikandmisega. eestkätt kinnaste Tuleb tunnustavalt, m ärkida A. Hoid--i Itkult m õjutada ja vastavat meeleolu teks
(Jä rg 6. lk.)
osas. M ärkida tuleks ka sm. Roostalu re illustratsioonide üldiselt tugevatt !kätte saada ülepakutud maalilisusega, -K nn prm iK stspte» l u t t u d e 0 i l l u s t r a t s i o o n i -
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Võru kultuurimajja metoodilise
kahirseti töökogemusi
Meie sotsialistliku küla kultuurielu
kiires tõusus, töötajate ideoloogilisel
kasvam isel om avad su urt tähtsust
rajooni kultuurim ajad. Kesksete kultuurikolletena nõukogude kultuuri ja
kunsti saavutuste propageerim isel ja
populariseerim isel, töötajate kunstiliste
huvide rahuldam isel ei tohi rajooni
kultuurim ajad
piirduda
ainuüksi
oma asukoha lähim a üm bruskonna töö
tajaskonna kultuurilise teenindamisega.
Rajooni kultuurim aja üheks olulise
m aks ülesandeks on suunata ia abistada
rajoonis asuvate rahvam ajade, kolhoosiklubide, punanurkade tegevust, anda
praktilisi näpunäiteid nende töövor
mide m itm ekesistam iseks ja laiendam i
seks. Just metoodilise töö edukuse
järgi võime alles .otsustada, kas rajooni
kultuurim aja seisab oma ülesannete
kõrgusel, kas ta täidab kõiki oma üles
andeid.
K ultuurim ajade metoodilise töö
tõhustam iseks kohustati neid looma
vastavaid metoodilisi kabinette, kuhu
saaks koondada kultuurharidustöö-alase
metoodilise ja juhendava m aterjali ning
kus saaks korraldada vastavaid semi
nare, konsultatsioone, kus üldistataks
ja antaks edasi rahvam ajade, klubide,
punanurkade kogemusi.
Selline metoodiline kabinet organi
seeriti mõni aeg tagasi Võru rajooni
kultuurim aja juures.
Oma lühikesest tegevusajast hooli
m ata on Võru kultuurim aja metoodi
line kabinet kogunud ja süstem atisee
rinud kultuurharidusalast kirjandust,
kunstilise isetegevuse repertuaari, läbi
töötanud mõnede rahvam ajade töökoge
musi, et neid tutvustada rajooni rah va
m ajadele ja punanurkadele. Ka on
antud konsultatsiooni Võru linna kultuurharidustöö aktivistidele, kaasa
aidatud sem inaride ettevalm istam isele
jne.
K abineti töö edukuse tagatis seisab
sisulise töö kõrval m aterjali käsitlemise
otstarbeka süsteem i loomises. Selleks
ongi koostatud vastav kartoteek, mille
abil kabineti külastaja leiab hõlpsasti
vajalikku kirjandust kultuurharidusliku
töö kõigi alade ja vormide kohta. Põhi
teem ade „Bolševike partei ja nõukogu
de valitsuse juhid kultuurhariduslikust
tööst". „K ultuurharidustöö juhtim ine ja
organiseerim ine“, „Klubiliste asutuste
tööalad ja vormid" ja „Raam atukoguline töö" m aterjal on leitav vastavates
alajaotustes.
Kui kabineti külastaja tahab näiteks
tutvuda poliitkasvatusliku töö vorm i
dega, leiab ta vastavas alajaotuses
metoodilisi m aterjale loengute, ettekan
nete, pidulike koosolekute, rah va
pidude, tem aatiliste ja kohtam isõhtute,
näitliku agitatsiooni, raadioühiskuulamiste, dokum entaal- ja populaarteadus
like filmide dem onstreerim ise, teatm elise töö, vestluste ja vestlejate grupi
töö, ekskursioonide jne. korraldam ise
kohta.
Sageli tunnevad kultuurharidusala
töötajad puudust vastavast eestikeel
sest erialasest kirjandusest. Seda lünka
aitavad täita metoodilises kabinetis lei
duvad väljalõiked ajakirjandusest,
Ilm unud artiklid ja sõnumid on koon
datud konsultatsioonim appidesse vasta
vate põhiliste teem ade järgi, mis sisal
davad ühtlasi ka metoodilisi juhendeid,
eeskujulikke tööplaane teem a käsitle
miseks.
Näiteks „Klubiliste asutuste tööst
kevadkülvi perioodil" mappi on koon
datud m aterjale sellest, kuidas planee
rida rahvam aja, kolhoosiklubi tööd
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kevadkülvi perioodil; on antud soovita
tavate loengute ja vestluste teem ad,
näiteid tem aatiliste plakatite valm ista
miseks; kunstilise isetegevuse ringide
kevadkülviteem alise repertuaari loe
telu, soovitatavad tsitaadid ja hüüdlaiised.
Võru kultuurim aja juures töötav
metoodiline kabinet on eriti suurt
tähelepanu osutanud kogemuste edasi
andm isele näitliku agitatsiooni alal.
K abinetis on välja pandud näitlikud
diagram m id, millede abil võib m ärkida
sotsialistliku võistluse käiku nii käitis
tes kui ka kolhoosides. K abinetil on
eeskujuks teistele valm inud plakatid
teem adel
„Mille
eest
võitleb
J. V. Stalini nim eline kolhoos 1952.
aastal", mis on koostatud nim etatud
kolhoosi 1952. a. tootm isplaani andm e
tel; teine plakat näitab „Kuidas on
organiseeritud kultuurharidustöö võrk
Sõm erpalu külanõukogus“. Raam atukogulistest plakatitest on valm istatud:
„K irjandusest kevadkülviks", „Kuidas
populariseerida uudiskirjandust“, „Kir
jandusest kevadtöödeks köögivilja- ja
viljapuuaedades", „Kuidas popularisee
rida nõukogude raam atukogunduse
põhialuseid" jt.
Head eeskuju rahvam ajadele andis
tänavusel kevadkülvi perioodil kultuu 
rim aja kunstilise ja agitatsioonibrigaadi
tegevus. K ultuurim aja brigaadide suur
edu seisis tänavu just selles, et nad ei
tegelnud ainult kontsertide andmisega.
Brigaadi liikm ed aitasid kolhoosides
välja anda seina- ja välklehti, korral
dati vestlusi ja loenguid. K ontsertosa
oli alati sisult aktuaalne ja konkreetne.
Hüüdlaused olid seotud kohaliku olu
korraga ja kunstilises osas esitatavate
paladega, millega kogu agitbrigaadi esi
nemine m uutus ühtseks m onoliitseks
tervikuks ja avaldas tugevat ning
m obiliseerivat m õju kuulajaile.
Eeskuju andm ise eesm ärgil m aarahvam ajadele ja kolhoosiklubidele
loodi kultuurim ajas ka agro-zootehniline kabinet. Siia koguti m a
terjale põllunduse, loom akasvatuse,
linakasvatuse, põllum ajanduse m eh
haniseerim ise alalt ning andm eid Võru
rajooni parim atest kolhoosidest, Sõm er
palu sovhoosist ja Väimela loom akas
vatuse tehnikum i saavutustest ning
katsetest.
Töökogemuste levitam isel väärib
tähelepanu
m etoodilise
kabineti
poolt väljaantav seinaleht, kus avalda
takse kriitilisi ja populariseerivaid
artikleid Võru ja üm bruskonna kultuu
rialaste asutuste tööst.
Kabineti eeskujuväärivaks v älja
panekuks on „Võru rajooni kaart", m il
lel on näha kolhooside territoorium id
kui ka rahvam ajade, kolhoosiklubide
ja raam atukogude asukohad. K aardi
kõrvale on asetatud tabel, kuhu on
m ärgitud rahvam ajade juures töötavad
ringid. Sellisena on see k aart kujune
nud rahvam ajade ja raam atukogude
töö ning kultuurhariduslike asutuste
vahelise sotsialistliku võistluse käigu
näitajaks. Tulevikus on kavatsus seda
kaarti nii täiendada, et rahvam ajade
ja raam atukogude tegevust saaks veel
konkreetsem alt näidata.
Uue üritusena on metoodilisel kabi
netil valm im isel „Poliitilise inform at
siooni vitriin", mis annab piltlikult üle
vaate viim astest sündm ustest kodu- ja
välismaal.
Sellised on Võru rajooni kultuuri
m aja juures töötava metoodilise kabi
neti esimesed töökogemused.
A. Rida

JÄ

Reedel, 4. juulil 1952. a.

VÄSÄR

EN H ELILO O JATE LIIDUS

Uue ooperi arutelu

VENNASRAHVASTE HELILOOJAID-KLASSIKUID

Aleksander Spendiarov

30. juunil korraldati EN Heliloojate
Liidus G. E rnesaksa ja P. Rummo
teoksil oleva koomilise ooperi „Käsi
käes“ arutelu. Koosolekust võttis osa A rm eenia professionaalse m uusika
rohkesti heliloojaid,
teatritööta jäid kunsti arenem ine on tihedalt seotud
„Estoniast" ja „Vanemuisest" jt.
Ooper „K äsikäes“ käsitleb esimeste arm eenia ühiskondliku elu tõusuga,
kom m unism i võrsete tekkim ist kol rahvusliku dem okraatliku vabastuslii
hoosikülas, võitlust uue ja vana vahel, kum isega m öödunud sajandi teisel poo
näidatuna kahe erineva — eesrindliku lel. V iljastavat m õju arm eenia m uusi
ja m ahajäänud — kolhoosi elu taus kaelule avaldas vene progressiivne
tal.
Vene klassikalise m uu
P ärast uue ooperi tutvustam ist koo- muusikakunst.
sika
aluste
om
andam ine, tuginem ine
riansam bli ja solistide esituses aval
dati teose kohta ohtrasti arvam usi. arm eenia ligi kolm e tuhande aastasele
Üksm eelselt m ärkisid
sõnavõtjad rikkalikule ja om apärasele m uusikali
G. Ernesaksa su urt õnnestum ist val sele folkloorile võim aldas kujundada
m iva ooperi rahvastseenides, nii koo oma rahvuslikku m uusikalist stiili, luua
rides kui tantsulistes episoodides. kindel alus arm eenia rahvuslikule m uu
Hästi on helilooja suutnud nendes
stseenides tabada rahvalikku joont. sikakultuurile.
Neis on palju elurõõm u ja värskust Esimeste arm eenia silm apaistvate
ning kohati vajalikku huum orit. Oo professionaalsete heliloojate kõrval,
peri negatiivsete tüüpide iseloomustus nagu M. Ekm aljan (1855—1905), Komion m uusikaliselt ilm ekas ja leidlik.
Positiivsete kangelaste kujude puhul tas (1869—1935), H. K ara-M urza
avaldati m ärkusi nende edasiarenda (1853—1902) j t , omab tähelepanuväär
mise vajaduse kohta, et saavutada sem at kohta arm eenia m uusikakultuuri
suurem at konkreetsust ja reljeefsust. arenem ises Spendiarov, üks m itm ekülg
Ka tehti kriitilisi m ärkusi retsitatii
aid ja andekam aid arm eenia helivide liigse rohkuse ja finaali vähese sem
loojaid-klassikuid.
arendatuse kohta.
K ahjuks ei võetud arutluskoosolekul A leksander Spendiarov sündis 1. no
peaaegu üldse sõna uue ooperi libreto vem bril 1871. aastal Kahhovkas, U krai
kohta.
Koosoleku lõpus tänasid autorid aru t- nas. Lõpetanud 1890. a. Simferoopolis
luskoosolekust osavõtjaid seltsim ehe güm naasium i, astus ta sam al aastal
like kriitiliste m ärkuste eest, mida M oskva Ülikooli. Algul õppis ta loo
lubati ooperi edasisel viim istlem isel dusteadust, aasta m öödudes aga astus
arvestada.
üle õigusteaduskonda, m ille lõpetaski
VALITI UUS JUHATUS
1895. a., asudes seejärel elam a P eter
1. juulil toim us EN Heliloojate Liiduburi.
üldkoosolek. A ruandega kahe viimase P eterburis alles otsustubki Spendiaaasta tegevuse kohta esines EN Heli rovi, tollal alles m uusiku-asjaarm astaja
loojate Liidu juhatuse esimees, Eesti edasine
saatus, tem a kujunem ine heli
NSV rahvakunstnik E. Kapp.
Revisjonikom isjoni aruande esitas loojaks. M uusika vastu tundis Spendia
L. Normet.
rov suurt huvi juba lapsepõlvest ala
Rea sõnavõttude järel valiti EN Heli tes. Õige varakult õppis ta klaveri-,
loojate Liidu uude juhatusse E. Kapp hiljem viiulim ängu, noorpõlves hakkas
(esimees), G E rnesaks (aseesimees),
E. Arro (sekretär-referent), B. Kõrver, kom poneerim a, tema enda sõnade järgi
kergem eelse iseloomuga palakesi —
L. Auster, V. Kapp ja A. Vahter.
Revisjonikom isjoni valiti V. Reiman valsse, m arsse, salonglikke rom ansse,
(esimees), L. Norm et ja E. Aarne.
üliõpilaspäevil m ängis ta kaasa üliõpilasorkestris, äratades orkestrijuhi Klenovski tähelepanu, kelle juhatusel ta
¡¡ilmus „Repertuaarilehe“
om andaski m uusikateooria ja harm oo
uus number
Eesti NSV Rahvaloom ingu Keskm aja nia alused. K uid erilist tähtsust omas
ja K ultuurharidustöö Metoodilise Kesk- Spendiarovi elus tutvum ine Rimskikabineti ühisel väljaandel ilmus juuli K orsakoviga Peterburis.
algul „Repertuaarilehe" uus num ber,
tutvum iseni pol
mis kunstilise isetegevuse ringidele ja nud„Rimski-Korsakoviga
m
a
kaugeltki
kindel,
hoolim ata
agitatsioonibrigaadidele sügiseste põllu
tööde perioodiks annab m itm esugust N. S. Klenovski ja mõnede teiste m uu
m aterjali repertuaari täiendam iseks. sikute kütustest, kas m ul on küllalda
Näiteringidele on esitatud lühendatud selt eeldusi selleks, et täielikult pühen
v ariant Anna Brodele näidendist duda heliloom ingule ja ignoreerida
„Ema", mille teem aks on Lääne-Saksam aa töötajate võitlus rahu eest, võit ülikoolis saadud juriidilist haridust;
lus ühtse Saksam aa eest. Kooridele ainsaks m uusikam eheks, kellele ma
avaldati uues num bris Berliinis toi võisin tollal usaldada selle küsim use
m unud ülem aailm sel noorsoo ja üli
ise, näis olevat juba siis m inu
õpilaste festivalil auhinnatud I. D una lahendam
jevski „Noorsoo laul", pealeselle kõige arm sam helilooja — Rim ski-K or
E. Kapi „Laul Stalinist" (P. Rummo), sakov. Ja m a hakkasin unistam a või
B. Terentjevi „Kolhoosi sügis" ja m alusest näidata talle m idagi oma
A. Ridali „Kolhooside võistulaul" helitöödest, et tem a heakskiitva h in 
(D. Vaarandi). Rohkesti luule- ja proo nangu puhul saada tema õpilaseks.
sapalu on antud ka deklam aatoreile.
R ahvakunstiõhtute kava m itm ekesis Minu unistused täitusid; suure äre
tam iseks toob „Repertuaarileht" k ir vusega astusin ma 1896. aasta kevadel
jutuse ühes joonistega sõna „Rahu"
A ndrejevitši ette oma töödega,
kujuliseks rahvatantsijate paiknem i Nikolai
mille
järgi
Rim ski-Korsakov tunnistas
seks, sam uti rahvuslike jõu- ja osavus
m inus eeldusi, et ma võiksin tõsisemam ängude kirjeldusi.

tada „Kalevipoja" illustreerijatel, nii rikast ideoloogilist tööd. Tehniliste lik analüüs. Silm atorkavam aid puudusi
et tegelikult illustratsioonid valmisid — pisiasjade juures nokitsem isest on vähe on mõnede raam atute puhul ära m är
umbes 3 kuu jooksul! Suures osas lan kasu, kui toim etus ei ole suuteline tu n  kinud oma retsensioonides kirjanduse
geb selle eest vastutus endisele EN gima illustratsioonide sisusse, näitam a arvustajad, sam uti ka laiem avalikkus
(5. lk. järg)
K unstnike Liidu juhatuse esimehele B. kunstnikule ära tem a vigu ja puudu lugejate kirjades toim etustele jne.,
sellega ühtlasi parem ini mõista helget Lukatsile, kes võttis enda peale jääke, sisuliselt suunam a ja juhtim a. kuid see muidugi ei suuda lahendada
ja töörõõm sat nõukogulikku tänapäeva. brigaadi moodustamise ja kes niigi Toimetus peab tõstm a järsu lt nõud asjatundliku kunstikriitika ülesandeid
Igasugune pealiskaudsus, vastutustun lühikesest ettevalm istusajast raiskas likkust just kunstilise kuju taasloomise Peam ine vastutus on ja jääb aga
detus ja hooletus illustreerija poolt, oma täieliku passiivsusega ära ter ja konflikti ereda avam ise osas, ilma m uidugi kunstnikele endile. Ei tule
mille tulem useks on klassikalise k ir velt kaks kuud. Töö toim us tal- m illeta ei saa olla tõeliselt õnnestunud võtta ülesannet, kui selle täitm iseks ei
jandusteose populaarsete kujude ja ees | vel, m istõttu ei saadud üldse illustratsioone. Tuleb anda asjalikku anta vaialikku aega; ei ole vaja ülerindlike ideede m adaldam ine ja labas ; koguda m aastikulist m aterjali, kasu- konsultatsiooni, korraldada sisulisi aru t i peakaela produtseerida visandeid ja estamine, on sisuliselt võttes tõsine väär- Itada loomingulisi kom andeeringuid ]ne. lusi. Tõsisemalt peavad illustratsioo ' kiise ning neid siis illustratsioonide
nähtus.
jEi olnud aega ega võim alust otsida tü ü  nide osas hakkam a kaasa rääkim a ka pähe lasta levitada küm neis tuhandeis
Suuri puudujääke on Eesti R iikliku pe, lasta kujudel kristalliseeruda, teha klassika väljaannete vastutavad toime j eksem plarides See on raam atusõbra
I petm ine, laia lugejaskonna kunsti
K irjastuse kunstilise toim etuse töös. 1visandeid ja etüüde — tuli asuda otse- tajad.
Klassikalise kirjanduspärandi illustree ; kohe illustratsioonide juurde. Olgu siin Teiselt poolt peab raam atugraafika m aitse alahindam ine ja halvustam ine,
rimise organiseerim ises puudus kindel j võrdluseks m ärgitud, et Stalini pree- küsim ustega üldse ja eesti klassika ebatõsine suhtum ine oma kunstiloom in
plaan ja süsteem, selles on olnud palju j mia laureaat D. Šmarinov kogub juba illustreerim isega eriti hakkam a tõsise gusse ja klassikalisse kirjanduspäran
juhuslikkust ja stiihiat. (Põhjuseks oli i aastate viisi m aterjali Tolstoi „Sõja ja m alt tegelema EN K unstnike Liit oma disse.
ka see, et ilukirjanduse toim etusel puu !rahu" illustreerim iseks — ja ainult nii graafikasektsiooni kaudu. On tingi K unstnikud peavad m õistm a klassika
dus seni konkreetne ja läbim õeldud ongi võim alik saavutada tõepoolest pü m ata vajalik kõik klassikaillustratsioo- illustreerija töö kogu suurust ja vastuplaan eesti klassika väljaandm isel, siva väärtusega tulemusi. „Kalevipoja" nid sektsioonis igakülgselt läbi aru  tusrikkust ning seadma endale eesku
mille tõttu oli kaugem a perspektiivita illustratsioonidest pidi osa paratam a tada, seades ühtlasi eesm ärgiks nende juks vene nõukogude kunstnike otse
ka kunstiline toimetus.) M itte alati ei tult jääm a pealiskaudseks ja visand- arutluste sisulise tasem e pideva tõst ainulaadsed saavutused raam atugraa
ole toim etus seadnud eesm ärgiks raken | likuks. Ometi andis andekate kunst mise. Sam uti oleks tingim ata vajalik fika alal. Tuleb põhjalikult tutvuda
dada teatava autori ja teose illustree nike A. Hoidre, R. Sagritsa ja O. Kangi- läbi viia võistlusi ühe või teise klas vastava autori loominguga, püüda ta 
rim isele kunstnikku, kellel on selleks laski kollektiivne töö teatavaid j>osi- sikateose illustreerim iseks, mille tule bada tem a iselaadi, sisse elada tema
kõige parem ad eeldused, keda eriti tiivseid tulem usi, mida tuleb tunnus- m uste põhjal oleks võim alik teha olu loomingulisse individuaalsusse, täius
•paelub ja inspireerib just nim elt see ; tada. Ilm sest kiirustam isest kõnelevad lisi järeldusi.
likult tundm a õppida illustreeritavat
teos, keda haarab ja kisub kaasa võe j eespoolm ärgitud puudused ka E. O.-tka Senisest hoopis rohkem tuleks vastu teost, süveneda selle ideestikku ja aine
tud suur ja vastutusrikas loomingu I illustratsioonides. Toimetus peab oma tusrikkam ate ja raskem ate ülesannete valda, teha endale omaseks kogu seal
line ülesanne. Selle asemel tundub' töö planeerim a pikema perioodi peale juures rakendada kollektiivse töö mee kujutatav elu, tunda ja näha neid ini
mõnel juhul lihtsalt „ärategem ist“, et j ette ja andm a kunstnikele vaialiku aja todit, mis andis väljapaistvaid tulem usi mesi läbi ja läbi, koguda rikkalikku
soliidse väljaandena heas köites ilmuv oma ülesande lahendamiseks,
„Kalevipoja" illustreerim isel.
m aterjali tüüpide, olustiku, looduse
raam at oleks ka „piltidega" varustatud. j Real juhtum itel on kirjastus m itm e- Suur osa eespoolm ärgitud puudujääki veenvaks ja elam uslikuks edasiandm i
Toimetuse töö plaanipäratuse tulem u Jsugustel m ajanduslik-tehnilistel kaalut dest oleks meie raam atugraafikast seks, — ainult sel juhul suudab kunst
seks on, et enam us illustratsioone val lustel ette ära m ääranud illustratsioo juba olnud kõrvaldatud, kui nendele nik rahuldavalt lahendada oma üles
mib ülepeakaela, väga lühikese aja nide m aksim aalse arvu (näiteks „Tõe oleks kunstikriitika poolt õigeaegselt ande, rikastada teost, aidata kaasa selle
jooksul. Sellega võetakse kunstnikelt i ja õiguse" juures). Sellega raskenda- tähelepanu juhitud. Professionaalne ideelis-kunstiliste väärtuste avamisele.
ära võimalus vajalikult teosesse ja takse kunstnikul teose idee ja tüübis- kunstikriitika on selles osas otse im et- A inult niisugused illustratsioonid rah ul
ajastusse süveneda, vajalikku m ater ; tiku igakülgset avam ist ja tulem us on j lusväärse järjekindlusega suutnud hoi- davad lugejat, võidavad laiade hulkade
jali koguda, tüüpe otsida, visandeid paratam atult lünklik,
I da oma vaikivat positsiooni. Juba roh- tunnustuse ja poolehoiu ning jäävad
ja eeltöid teha ning lõpuks illustrat i Kunstilise toim etuse töö peamiseks ! kem kui kaks aastat on m eil olemas elam a koos klassikalise kirjandusteo
sioone viim istleda. Paljude eespool I ja põhiliseks veaks ongi see, et ta võ- I rahvuseepose „Kalevipoeg" illustrat- sega. Ainult niisuguse tööga on või
m ärgitud puuduste ja vigade eest lan | tab oma ülesandeid peaasjalikult m a- I sioonid, mida igal juhul tuleb pidada malik luua rahvuslikku raam atugraa
geb niisiis kirjastusele ja kunstilisele jandusm ehena, tehnilise küm nikuna : suureks edusam m uks eesti raam atu- fika traditsiooni.
ja ei ole m õistnud, et toim etusel tu  j graafika arengus, — kuid seni puudub
toim etusele otsene vastutus.
A. Bach
Lubam atult lühike aeg oli kasu leb teha ennekõike suurt ja vastutus- 1nende illustratsioonide sügav ja asja
E. Nirk
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tele õpingutele pühenduda kom posit
siooni alal ja andis oma nõusoleku
saada m inu õpetajaks. Tundsin suurt
rõõm u- ja rahuldustunnet — ja alles
tollest ajast hakkasin uskum a oma jõu 
dudesse,“ jutustab Spendiarov oma
„Autobiograafias“.
^
Neli aastat töötas Spendiarov suure
vene helilooja juhtim isel. A renedes
„võimsa rühm a“ silm apaistva liikm e
vahetu m õju all, säilitas Spendiarov
arm astuse oma rahva m uusikalise loo
m ingu vastu, m is soodustaski Spendia
rovi sügavalt om apärase stiili kujune
mist.
Spendiarovi esim esteks tähelepanu
äratanud teosteks olid „K ontsertavam äng“, mis esm akordselt kanti ette
1901. a., ja ballaad bassile orkestriga
„K alur ja haldjas“ Gorki sõnadele.
K uid erilise heakskiidu osaliseks said
tema „Krim m i eskiiside“ esim ene tsük
kel (1903) ja süm fooniline pilt „Kolm
palm i“ (1905) Lermontovi sam anim elise
laulu süžeel. „Kolm palm i“ oma meloo
dilise kujukuse, idam aise koloriidi, sil
m apaistva orkestratsiooniga äratas ü l
dist tähelepanu. Spendiarovile m äärati
teose eest Glinka-nim . preem ia. Sam uti
tunnistati Glinka-nim . preem ia vääri
listeks legend kontra-aldile süm foonia
orkestriga „Beda — jutlustaja“ (Polonski tekstile) ning melodeklam atsioon
„Meie puhkam e“ (Sonja monoloog Tšehhovi „Onu V anjast“).
Spendiarovi looming avardus ja ri
kastus eriti arm eenia tem aatikas. Sel
teemal on kirjutatud tema patriootiline
laul tenorile orkestriga „Unustatud
hauad“ Abovjani luulele ( 1911), »Arm eem ale“ — ood baritonile orkestriga
(1915) jt.
Nõukogude võimu kehtestam isega
m uutus tundm atuseni arm eenia m uusi
kaelu. Tänu leninlik-stalinlikule rahvus
poliitikale loodi kõik tingimused arm ee
nia m uusikakultuuri jõudsaks arenem i
seks. Asutati m uusikakoole, kontsert
organisatsioone, m uusikateater. K erkis
esile rohkesti andeid rahva seast.
1924. a. asus Spendiarov elam a Arm ee
nia NSV pealinna Erevani. Täie andu
musega lülitus ta noore Armeenia vaba
riigi kultuuriellu. Vahetu kokkupuutu
mine rahvaga, õnneliku ja õitsva eluga
osutus uueks võimsaks im pulsiks heli
looja edasises loomingulises tegevuses.
Veelgi sügavam alt ilmnesid Spendiarovi
loomingu parim ad jooned, suur m eister
likkus rahva kaunite poeetiliste kujun
dite taaselustam isel, rahva poolt sajan
dite jooksul loodud viiside loomingulisel
üm berm õtestam isel, mida ta teostas
nõukogude kunstnikule omase emotsio
naalse jõu ja kirglikkusega.
1925. a kirjutas Spendiarov oma „Ere
vani etüüdid", kaunid sümfoonilised pil
did rahva elust, m illest kiirgab meloo
dilist rikkust, soojust, päikesepaistet.
Samuti jätkas ta tööd eepilise, m onu
m entaalse rahvaooperiga „Almast"
Ovanes Tum anjani poeemi „Tm kaberta
vallutam ine" aineil Edu tähe all möödu
sid 1927. aastal Spendiarovi autorikont
serdid Moskvas. Innuga töötas Spendia
rov pedagoogilisil põllul Erevani Kon
servatoorium is dirigendina. Armeenia
M uusikalise K irjastuse juhina.
Spendiarov suri 7 mail 1928. a. Tema
m uusikaline pärand on suure väärtu 
sega mitte üksnes arm eenia, vaid kogu
nõukogude m uusikakunstile. Suure
menuga kanti 1939. a. Moskvas arm eenia
kunstidekaaail ette Spendiarovi ooper
„Alm ast“ Populaarsuse on võitnud ka
dirigent G. Budagjani poolt Spendiarovi
m uusika aineil seatud ballett „Handut".
Silm apaistva arm eenia helilooja-klassiku Spendiarovi nime kannavad Ere
vani Riiklik Ooperi- ia Balletiteater
(avati 1933 a Spendiarovi ooperi „Al
mast" ettekandmisega). Erevani M uusi
kakool ja Arm eenia Riiklik Keelpilli
kvartett.

Reedel, 4. jtmlil 1952. a.
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on elus voi surnud?
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Kommentaarid
on üleliigsed

Ma veetsin 1892. a. m ärtsikuu M en
ta sureb, siis ei saa te osta ta pilte ise
Mark Twain
tones, Riviera rannikul. Selles tagasi
gi kulla eest m itte."
Ameerika riigitegelased armastavad oma
hoidlikus paigas on sul eraviisiliselt
Ma püüdsin seda ju ttu levitada nii j kõnedes
suuri sõnu teha ,,kasvavast ühtsu
K õik ütlesid ära, keegi ei anna saab kuulsaks, rikkaks aga saame me laialt
kõik need hüved, mis sul oleksid mõni läbi.
kui
ma
suutsin
ja
maailma
:
sest Atlandi pakti raamides Lääne-Euroopas",
enam — nad on meie vastu päris kõik. Pidage nüüd — olge vakka, ärge M illet’ surm aks ette valmistada.
miil eemal — Monte Carlos või Niz- vandenõu
moodustanud. Ma käisin segage m ind — uskuge, et ma tean, Ma pean enese kiituseks ütlem a, et j Nende juttude ilmekaks illustratsiooniks on
zas — am etlikult. Tähendab, seal on kogu küla läbi
asi on tõesti nii hull mida ma räägin. Mu idee on niisu see oli m inu idee püüda pildid ise maha allpooltoodud märkus, mis avaldati Lääneseesama külluslik päikesepaiste, pal- nagu ma teile ja
räägin.
keelduvad gune. Järgmise kolm e kuu jooksul müüa. Ma soovitasin seda tol viimasel Saksamaa reaktsioonilises ajakirjas ,,Der Spiesam-mahe õhk ja sätendav-sinine meri, meile ainsatki santiimi Nad
andm
ast enne see, kes peab surema, maalib kõigest õhtul, kui m e oma sõjakäigu plaani gel" (nr. 4, 1952). See märkus, mis kõneleb
ilma et seda rikuksid tühi lobisemine, kui kõik vanad võlad on tasutud.“
35 Ameerika sõjalaeva saabumisest Hispaa
ja suurendab oma pilditagavara
sagin, sided ja heputamine. M entone See lõi m eid päriselt verest välja. väest
välja töötasime, ja m e kõik kolm ot niasse, ütleb muuhulgas:
nii
palju
kui
ta
vähegi
suudab
—
on vaikne, lihtne, rahulik ja preten Kõigi näod olid jahm atusest valged. m itte lõpetatud maale, e i !, vaid visan- sustasime enne ise proovida, kui m e
sioonitu — rikkad ja tor edusearmas- Alles nüüd me saime aru, et olime deid, etüüde, etüüdide osi, visandite nad kellelegi teisele m üüa anname. Me
tajad ei tule sinna. Tähendab, tava m eeleheitlikus olukorras. Järgnes pikk fragm ente, tosin pintslitõm m et igal kõik tulim e sellega, toime. Mina kõndi
liselt rikkad ei tule, kuid vahest juh
ainult kaks päeva. Claude kõndis
Lõpuks ütles Millet ohates: lõuendil — mis ei tarvitse suurt m i sin
tub seda siiski, ja just tookord ma sain vaikus.
samuti kaks — me mõlemad kartsim e
dagi
tähendada,
kuid
need
kõik
olgu
„Mul
ei
tule
ühtki
ideed
—
m
itte
seal ühega neist tuttavaks. Et ta nim e mingisugust. Mõtelge midagi välja, varustatud tema nimega. Ta teeb neid M illef d liiga ta kodu lähedal kuulsaks
m itte avaldada, ma nim etan teda poisid.“
m end tü kki päevas, ja igaühel kuulutada, kuid Carl — see terav
Sm ithiks. Ühel päeval „Hotel des Keegi ei vastanud, kui m itte sünget viisküm
neist
peab
m ingi iseärasus, meelne, südam etunnistuseta sidi kõndis
Anglais's“, kui me parajasti teist vaikust vastuseks lugeda. Carl tõusis mingi maneer,olema
mis
on
temale ise ainult pool päeva, pärast seda reisis
hom m ikueinet sõime, müksas ta mind: püsti, kõndis toas närviliselt edasi- loomustav. Just need just
on
asjad,
nagu aga nagu vürst.
„Vaadake kiiresti seda meest, kes
te isegi teate, mis raha m aksavad, ja Vahetevahel m e astusim e mõne pro
ja ütles:
praegu uksest välja läheb. Silmitsege tagasi
„Häbiasi! Vaadake neid maale — mida ostetakse m uinasjutuliste sum  vintsi ajalehe toimetaja poole sisse ja
teda õige tähelepanelikult.“
virnad ja virnad paremaid maale kui made eest maailma m uuseum idele pä panim e väikese sõnumi lehte — sõnu „Ühendriikide sõjaväeline atasee
„Milleks?"
paljud neid Euroopas maalivad — olgu rast seda, kui suur kunstnik on sur- mi m itte selle kohta., et on avastatud ütles Madridis konfidentsiaalselt: „See
„Kas te teate, kes ta on?"
siis kestahes. Jah, ja paljud ringi- j nud, Meil peab neid terve tonn varuks uus talent, vaid sellise, m is eeldas, et kord said meie m ehed erilised instrukt
„Jah. Ta on olnud siin juba tükk nad
kolavad
on öelnud seda- ' olema — terve tonn! Meie teised igaüks tunneb François M illet’d. M itte sioonid oma käitum iseks ja suhtum i
aega enne teid. Räägitakse, et ta on sama — välismaalased
või
vähem
alt
peaaegu seda peame aga agarasti juttu levitama, et niisuguse sõnumi, m is oleks teda kui seks Hispaanias.“ Nad peavad käitum a
keegi vana, tagasitõmbunud ja väga sama.“
ta. on suremas, ja Pariisi iga kunsti dagi kiitnud, vaid. lihtsalt teate „m eist
rikas siidivabrikant Lyons’ist, ja ma „Aga siiski nad ei ostnud,.“
kaupm ehe kuum aks kütm a — neid saa- ri“ tervisliku seisukorra kohta — m õ nagu „võrdõigusliku“ rahva hrdgas ja
arvan, et ta on ihuüksi siin maailmas, ,,Ei m uuda asja nad ütlesid seda; ja j buva
sündm use jaoks ette valmistama, nikord oli see lootustandev, m õnikord „m itte nii nagu näitpks itaallaste,
sest ta on alati nukker ja unistav ega see on ka tõesti tõsi. Heida pilk. oma i Kui siis
kõik on valm is ja õige silma- nukker, kuid alati oli sel kõrvalm aik, kreeklaste või prantslaste hulgas“.“
räägi m itte kellegagi. Ta nim i on „Angelusele“! Kas keegi ütleks pilk saabunud,
siis kuulutam e ta sur et on karta kõige halvemat. Me jälgi
Théophile Magnan.“
nuks
ja
korraldame
uhke matuse. sime alati neid sõnumeid, ja saatsime
m
ulle
.
.
.
“
*
Ma arvasin, et Sm ith püüab nüüd „Päh, Carl — m inu „Angelus“! Mulle Saate aru?“
vastavad ajalehed kõigile, kes olid me
seletada seda suurt huvi, mida ta oli pakuti viis franki ta eest.“
käest
pildi
ostnud.
Inglise ajaleht „Reynolds News" nr. 5294
„Ei—i. M itte just p ä r is ...”
üles näidanud monsieur Magnani vas „Millal?“
„Ei saa? Kas te ei. saa siis aru? Carl oli varsti Pariisis ja ajas seal avaldas lühiteate pealkirjaga „Masendus".
tu. Tema aga vajus sügavalt m õt „Kes pakkus?“
Ega see mees siis päriselt ei sure, — asju suure osavusega. Ta lõi suhteid Teade koosneb ühestainsast lausest:
tesse ja oli nähtavasti m inule ja m uide
ta on?“
ta muudab oma nim e ja kaob. Me m a välismaa kirjasaatjatega ja saavutas, et
maailmale m õneks m inutiks kadunud. „Kus
tam e tema asemel nuku, ja leiname teated M illet’ olukorrast läksid Inglis
„Miks sa vastu ei võtnud?“
Aeg-ajalt tõmbas ta käega läbi oma „Ärge
siis kõik ühe korraga rääkige. teda, ning kogu maailm leinab meiega maale. kogu Euroopasse, Am eerikasse
valgete siidpehm ete juuste, nagu ai Ma arvasin,
et ta maksab m ulle roh■ kaasa. Ja mina . . . “ K uid tal ei lastud ja igale poole.
taks see tal mõelda, ja nii laskis ta kem , ma uskusin
kindlasti — ta lõpetada. Puhkes m ürisev heakskiidu- K uue nädala pärast m e kohtasim e
oma hom m ikueinel jahtuda. Viim aks oli seda nägu — seda
ja nii ma küsisin hurraa. Kõik hüppasid püsti, kepslesid kolm ekesi Pariisis ja tegim e peatuse.
ta ütles:
kaheksa.“
toas ringi ja langesid tänu- ja rõõmu- \ Seekord m e enam M illefle tellim ist
„Ei, see on m ul meelest läinud. Ma „Jah — ja siis?“
joovastuses üksteisele kaela. Tundide | uute piltide peale ei saatnud. N õudm i
ei suuda seda enam meelde tuletada.“ „Ta lubas uuesti tulla “
kaupa m e arutasime seda suurt plaani, ne oli nii suur. asi oli nii küps, et oleks
„Mida?“
„Taevas ja põrgu! Tead, F rançois...“ ilma et keegi oleks üldse nälga tund olnud viga oodata veel silm apilkugi —
„Üht Hans Anderssni ilusat väikest „Oh, te a n ... tean! See oli viga, ma nud, Lõpuks, kui kõik üksikasjad olid löök tuli anda nüüd otsekohe. Nii me „Teated selle kohta, et põliselanikest
jutukest. See on m ul meelest läinud. olin tola. Poisid ma mõtlesin kõige hästi läbi töötatud, m e heitsim e liisku kirjutasim e M illefle, et ta voodisse sõdurid ja ohvitserid, kes Indo-Hiina
See algas nii: Ühel lapsel on puuris paremat, seda te ju usute, ja m a .. “ ja see langes M illefle — ta oli suri- heidaks ja kaunis kähku surema hak sõjas teenivad Prantsuse sõjaväes, m as
linnuke, keda ta väga armastab, kuid „Muidugi. seda m e team e, ja ole sa ! jaks valitud, nagu me seda ise nime- kaks, sest meil oli soov, et ta sureks siliselt vastase poole üle lähevad, k u t
kiidetud. Aga teinekord ära ole enam tasime. Siis m e kraapisime kokku ära küm ne päeva jooksul, kui ta vähegi
jätab m õtlem atult hooletusse. Linnuke nii
sus W ashingtonis esile m asenduse“.
lo ll“
kõik need asjad, m illest inim ene ei jõuab.
laulab oma laulu, ilma et seda ku ul
daks või tähele pandaks Kuid vähe „Mina? Kui praegu siia keegi sisse lahku muidu, kui ta loodab neid kaa Siis m e arvasime omad tidud kokku
*
haaval hakkavad nälg ja janu linnu astuks ja selle eest kapsapea pakuks — lule pannes tulevikus rikkaks saada. — ja leidsim e, et m e olime ära m üünud Kohe pärast järjekordset hindade tõstmist
küll
te
siis
näeksite!“
m
älestusesemed
ja
m
uud
selletaolised.
kest piinama — ta laul m uutub kaeb „Kapsapea! Ph, ära parem räägi —
kaheksaküm m end viis väikest maali ja
avaldas Stokholmi õhtuleht „Aftonlikuks ja nõrgaks ja lõpuks vaikib — see paneb m u suu vett jooksma. Räägi Neid panti pannes me saime niipalju etüüdi, ja et meil oli koos ku usküm  Rootsis
raha, et sellest jätkus vähenõudlikuks m end üheksa tuhat franki. Carl oli bladet" järgmise sisuga kirjutuse:
linnuke sureb. Laps tuleb, kahetseb
kogu südamest ja on troostitu. Nuttes asjust, mis ei nõua nii suurt kangelas hüvastijätu õhtu- ja -hommikueineks, m üünud viimase pildi ja see oli olnud
mõned frangid jäid. m eile veel reisi
st.“
ja hädaldades kutsub ta oma m ängu likku
hiilgavam tehing. Ta m üüs
“ ütles Carl, „kas neil pilti peale ja Millet sai kaalikatagavara, kõige
kaaslased, ja nad m atavd linnukese del„Poisid
„Angeluse“ kahe tuhande kahesaja
on
midagi
viga?
Vastake
m
ulle.“
millega
ta
võis
endal
mõned
päevad
suure toreduse ja sügava kurbusega
frangi eest. Kuidas me teda selle eest
elu sees hoida.
maha, ilma et nad vaesekesed ise teak nEi.“
ülistasime! — m uidugi m itte aimates,
„Kas
nad
ei
ole
head
ja
m
eisterlikud
Järgmisel
hom
m
ikul
vara
kohe
pä
sid, et peale nende on teisigi, kes lase pildid? Vastake m ulle.“
kunagi tideb päev, kus Prantsusmaa
rast einet meie kolm asusime teele — et
vad poeetidel surnuks nälgida ja siis „On küll.“
heitleb,
et seda endale saada, kuid kee
m uidugi jalgsi. Igaühel m eist oli um gi välismaalane
kulutavad nende m atuste ja m älestus
ta endale viie
,Nii head ja m eisterlikud, et kui bes tosin M illet’ väiksem at maali, mida saja viieküm ne näpsab
sammaste peale nii suuri summasid, nende
tuhande
frangi eest
all oleks üks kuulus nimi. siis me lootsime maha. müüa. Carl põru sidarahas.
millega nad oleksid vabalt võinud poee neid võiks
m
üüa
suurepärase
hinnaga.
tas
kohe
Pariisi
poole,
kus
ta
kavatses
dil elu sees hoida ja selle pealegi
Tol õhtul oli meil lõpetuseks eine
ole?“
hakata M ület’le surma puhuks ku ul šampanjaga,
võrdlemisi m uretuks ja m ugavaks teha. Eks„Muidugi.
ja järgmisel päeval Claude „Täna hom m ikul olid inim este näod
Selles
pole
m
ingit
kaht
sust
rajama.
Meie
Claude’iga
pidim
e
Ja ...“
ja mina pakkisim e asjad kokku ja toiduainetekauplustes
lust.“
teineteisest
lahkuma,
et
kum
bki
oma
sünged nii siinKuid siin meid katkestati. Sama
Millet.’ juurde, et teda ta vii
— ma ei tee nalja — kas see ette mööda Prantsusmaad ringi rän sõitsime
päeva õhtul umbes kell küm m e ma on„Kuid
kui
sealpool
letti
—
tugev hindade
mastel
päevadel
põetada,
uudishim
u
tõesti nii?“
nata.
juhtusin jälle Sm ithiga kokku, ja ta „Loomulikult,
likke m ajast eemal hoida ja iga päev tõstm ine ei rõõmusta ei ostjat ega
—
ka
meie
ei
tee
Ma
arvan,
et
te
im
estate,
kui
te
ku
u

palus m ind üles oma tuppa, et koos nalja Aga m.is siis? Mis sellest? Mis lete. kui hõlpsasti ja m ugavalt see meil Carlile Pariisi bülletääne saata avalda m üüjat. „Lihtsalt häbi on raha vastu
suitsu teha ja palaimt šoti viskit
m iseks kõigi m andrite ajalehtedes võtta,“ ütles mees, kes seisis Estersellel tegem ist meiega?“
läks. Ma kõndisin kaks päeva, enne ootava
juua. See oli hubane ruum mugavate on„Teate
maailma inform eerim iseks. Pea
mis,
m
u
kamraadid
—
m
e
km
ma
äri
tegema
hakkasin.
Siis
ma
toolide, rõõmsate lampide ja kaminas paneme oma piltidele ühe kuulsa nim e hakkasin ühe suure linna serval üht gi oli kurb lõpp käes, ja Carl jõudis m alm halleni leti taga, valm is ära ku u 
põlevate kuivade oliivihalgudega. Ole alla “
õigel ajal kohale, et aidata m atu lama ostjate õigustatud kaebusi.
skitseerim a — kuna ma nägin, just
mise tegi täiuslikuks väljast kostev Elav vestlus katkes. Kõigi näod j\ villat
seid korraldada.
et
omanik
ülal
verandal
seisab.
Ta
kauge m urdlainete kohin. Kui meil pöördusid küsivalt Carli poole. Mis j tuli alla, et pilku heita m u tööle, nagu Te vist m äletate seda suurt m atust,
oli jubalaiska
teineningklaasm uhedat
viskit joodud
palju
juttu ae-ja
see oli? Kust on võim alik m a seda olin lootnudki Ma töötasin kuidas sellest räägiti üle kogu m aa
„Sgsionaažiteaduste doktor“
turi
utiov
Sm
ithi ^aenata kuulsat nime? Ja kes peab oige kiiresti, lootes, et tal asja vastu kera, ja kuidas kahe maailma kuulsu „Ameerika teaduslike ühingute nõukogu"
tud, ütles Sm ith:
selle laenama?
huvi tekib. Ta poetas aeg-ajalt mõne sed sõitsid sellest osa võtma ja oma
„Nüüd, kus viin on m e keelepaeladj Carl istus ja ütles:
kiitva m ärkuse, kuid varsti ta hakkas , kurbust üles näitama. Meie neljakesi — teatas, et kooskõlas sõjaväeasutustega algab
kenasti lahti päästnud, tahan ma teile \ „Teate, m id on teile üks täiesti
tõ- ustusega
_______ _______________
________
_______,
atud________
— kandsim
e ________
m u tööst juba vaim
rääkima ikka veel lahutam
„humanitaar- ja sotsiaalteaduste ala eritead
ühe kum m alise Joo jutustada, ja teie sine ettepanek Ma arvan, et see on ja ütles, et ma olevat suur meister!
j kirstu ega lubanud kellelgi end aidata. laste rahvuslik registreerimine, mille alla käi
olete vist küll nõiis seda kuulama. Pai- rneil ainus tee pääseda vaestemajast, j Ma panin pintsli käest, haarasin oma | Ja see oli ka täiesti, vajalik, sest kirs- vad eriti need, keda tänu spetsiaalsetele
jude aastate jooksul see on olnud sala- j a ma usun, et see on täiesti kindel reisikoti, võtsin sealt ühe M illet ja ! tus oli ainult vahanukk, ja teistele see
dus
saladus m inu ja kolme teise tee. See mu arvam us põhjeneb arvu- osutasin nim ele all nurgas, Ma üt- oleks liiga kerge tundunud. Jah, meie teadmistele ja viibimisele või reisimisele
m ehe vahel, kuid nüüd ma tahan selle kail, kindlail ja am m utõestatud fakti- lesin uhkelt:
— needsamad neli sõpra, kes me olime välismaal võiks kvalifitseerida kui „territo
pitseri lahti murda. Kas teil on dej inim konna ajaloost Ma loodan, et „Ma loodan, et te s e l l e ära tun  nii sõbralikult koos puudust kannata riaalseid spetsialiste" ".
mugav?“
j m u plaan teeb meid kõiki rikkaks.“ nete. Tema oli m u õpetaja. Ja selle nud neil rasketel aegadel, mis olid Edasi selgitatakse, et sõjaväeasutused tun
„Väga. Rääkige edasi.“
„Rikkaks! Sa oled põrunud!“
pärast ma arvan, et ma p e a k s i n nüüd alatiseks läinud, kandsim e nevad erilist huvi nende inimeste vastu, kes
k ir s . . . “
seda tööd tundm a!“
Ja ta jutustas m ulle järgmise loo: i ei ole."
omavad erialaseid teadmisi nende välismaade
Mees näis olevat kimbatuses. Ta vai „Kuidas siis neli?“
..Paljude aastate eest ohn m a noor Mida
~Jah-sa<*•*
k
m
~
»
oleä
P
annud.
nim etad rikkuseks?"
kis süüdlaselt.
keele, ajaloo, majanduse ja kultuuri alal, mis
„Muidugi
neli
—
sest
ka
M
illet
ise
kunstnik, koguni väga noor kunstnik, „Sada tuhat
franki nina peale."
Ma ütlesin kurvalt:
aitas
oma
kirstu
kanda.
Ta
oli
end
ja
rändasin
ringi
prantsuse
külades.
„j. ja. seal
„ visandeid
. . . .tehes.
,
..Ta« o n põrunud Ma ■teadsin seda „Ega te ei taha ometigi öelda, et te m uidugi ära moondanud ja esines m in  „kujutavad endast potentsiaalset hädaohtu",
siin
Peagij-.. loid , ^ohe
jutt on Ida-Euroopa ja Kaug-Ida maadest,
tunne Francois M illet’ nim e!“
gi sugulasena — m ingi kauge sugula —
minuga kampa paar armast ja noort „Jah, on küll. Carl, see viletsus on ei Loom
kui
ka. . . Iraanist.
ulik,
ei
ta
ei
võinudki
seda
tu
n

sena.“
prantslast, kes tegelesid sama asjaga olnud sinu jaoks liig. j a .
„Ameerika teaduslike ühingute nõukogu"
mis minagi. Me olime niisama õnneli,
, , ,
„
<da. Kuid sellegipoolest
- - , , ta oli; kõige tä- „U skum atu!“
kud kui me olime vaesed või niisama ” ,.r ' sV .?e „ 0 e
ri vo m $ \ nulikum mees, keda ma olen kunagi „Kuid om eti tõsi. Kas te mäletate, on välja töötanud eri ankeedi teadlaste regist
vaesed kui me olime õnnelikud — vpodlsse heitma.
I näinud, et ta nii kergesti sellest piinli- kuidas maalide hind järsku tõusis. Ja reerimiseks. Nüüd jääb veel ainult üle sisse
sõnastage seda nii, nagu te parem aks \ „Siduge ta enne kinni
siduge ta kust olukorrast pääses. Ta ütles:
raha — me ei teadnud, m is sellega seada uus teaduslik kraad: Pentagoni poolt
peate. Claude Frère ja Carl BoulanVea kinni, ja siis .. “
seda küll m itte. Jah, nüüd ma peale
hakata. Pariisis on veel praegugi määratav spkmaažiteaduste magistri ja dok
ger — nii olid nende poiste nimed. „Ei, siduge ta kodarad kinni — ta \ näen tõesti, et see on Millet. Ma ei tea üks mees,
on seitseküm m end
Armsad, armsad sõbrad ja kõige ajud on niikuinii juba v a k k a .. , seda ^se9i, m is m ul m õttes oli. Nüüd ma M illef maali.kellel
Ta m aksis m eile kaks tori kraad.
päikesepaistelisemad hinged, kes ku- on juba ammugi märgata olnud.“j tunnen ta m uidugi ära.
m iljonit franki nende eest. Ja need ter
nagi on naernud vaesuse üle ja end j „Jätke juba!“ üttes M illet teeseldud |
ta tahtis seda ära osta, kuid ma ved pinud skitse ja etüüde, mida M illet
Musigesteri „teaduslik
iga. ilmaga toredasti lõbustanud.
^ rangusega „Las poiss ütleb mis tal on 1ütlesin, et kuigi ma olen vaene, siis valm is vorpis nende kuue nädala jook
missioon“
Lõpuks me jäime madalikule kinni öelda. Niisiis. Carl — tule välja oma \ n.}i vaer}e ma ka ei ole. Lõpuks ma sul, mis m e teel olime — jah, te teek
ühes Bretagne’i külas, ja keegi kunst- plaaniga. Kuidas see kõlab?“l siiski m üüsin talle pildi
kaheksasaja
site suured silmad, kui kuuleksite, m is Ameerika Bakterioloogide ühingu esimees
suguse hinnaga m e neid praegu m ü ü 
nik, kes oli niisama vaene kui meiegi, nu e a küll. Sissejuhatuseks ma palun >ranQl e e s t“
Nungester peab oma peamiseks tea
m e — tähendab, kui m e üldse nõustu Walter
võttis meid enda juurde ja sõna otse- teid arvesse võtta järgm ist fakti inim- „Kaheksasada franki!“
duslikuks
missiooniks inimeste arvu vähenda
ses mõttes päästis meid. näljasurmast — | konna ajaloost: väga paljude suurte „Jah. M illet ise oleks selle peki-viilu m e ü htki neist m üüm a!“
see oli François Millet . ‘
j kunstnike väärtust on hinnatud alles eest ära andnud. Jah, ma sain selle „See on uskum atu lugu, täiesti us mist ja pisikute arvu suurendamist. Ta arvab,
et ameerika militaristid, kes on haaratud
„Kuidas! Kuulus François M illet?“ siis, kui ta ise on surnud juba nälga. väikese asja eest kaheksasada franki. kum atu!“
„Kuulus? Tookord ta ei olnud su- Seda on juhtunud nii sageli, et seda Ma sooviksin, et ma saaksin selle prae „Jah, seda võib küll öelda.“
aatomipommide tootmisest, ei pühenda küllalt
gugi kuulsam kui meie Tal ei olnud võib pidada reeglipäraseks. Reegel on gu kaheksaküm ne tuhande eest tagasi „Ja mis sai M illef st?"
tähelepanu surmatoovate pisikute tootmi
m ingit kuulsust isegi oma külas, ja järgmine: ig a tundm atu, andeka ja osta. Aga see aeg on nüüd möödas, „Kas te saladust pidada suudate?“ sele. Kuid ometi on katkul, kooleral ja tüü
ta oli nii vaene et tal ei olnud midagi suure kunstniku väärtust tunnusta- | Ma tegin tolle m ehe majast väga kena
fusel suuri eeliseid aatomipommiga võrreldes,
m uud millega ' meid toita, kui kaali- takse ja ta pildid lähevad hinda alles pildi ja tahtsin talle seda pakkuda „Suudan.“
kaid, ’ja isegi kaalikaid ei jätkunud pärast tema surma. Minu ettepanek on, küm ne frangi eest, aga nii suure „Kas m äletate toda meest, kellele kinnitab verejanuline bakterioloog, sest pom
alati. Meie neli saime suurteks sõp- ; et me heidaksim e liisku — üks meist j kunstniku õpilasele see ei oleks sobi- ma täna hom m ikul söögisaalis teie tä mi ei saa vestitaskus vaenlase maale viia,
nud, ja nii ma m üüsin talle pildi saja helepanu juhtisin? See oli François pisikuid aga saab. Nungester pöördus USA
radeks, üksteist narruseni jumalda- j Veab surema “
vateks, lahutam atuiks sõpradeks. M e ! See oli öeldud nii rahulikult ja frangi eest, Kaheksasada franki ma M illet.“
sõjaministeeriumi poole nõudmisega, et bak
m uudkui maalisime niipalju kui suut- ootamatult, et me peaaegu ei märga-1 saatsin M illefle ära samast linnast, ja „See suur ..
sõja jaoks määrataks suuremaid
sime, ladudes pilte virna, ladudes neid nudki püsti karata. Siis järgnesid jälle 1järgmisel päeval ma läksin edasi,
„Pagana pihta jah! Kord ometi ei terioloogilise
summasid.* Sõjaminister Lovett teatas katkuvirna, aga väga harva neist lahti saa- nõuanded kooris — arstlikud nõuan- ] Aga m itte enam jalgsi — ei. Ma õnnestunud
neil
üht
geeniust
surnuks
des. Me veetsim e koos toi edaid päevi, j ded Carli ajude päästmiseks. Tema sõitsin. Ja sellest päevast peale ma olen näljutada ja temale kuuluvat raha võõ kummardajale, et valitsus on kahekordistanud
kuid — oh sa taevane aeg! m issu- ' aga ootas rahulikult, kuni me lõbusus j ainult sõitnud. Ma m üüsin iga päev
taskutesse toimetada. See lau bakterioloogiliseks sõjaks määratud summa
guses kitsikuses me vahetevahel olime! oli vaibunud, ja jätkas siis oma plaani j ühe pildi, ega püüdnud kunagi rohkem rastesse
lulind ei pruukinud nälgides ja m aha sid. Kuid Nungester et jäänud veel sellega
müüa.
Ma
ütlesin
alati
oma
ostjale:
See kestis veidi üle kahe aasta. Lõ- esitamist:
jäetuna oma vaest südant lauludesse
puks ühel heal päeval ütles Claude:j. Jah, üks m eist peab surema, et
„Ma olen loll, et ma üldse selle valada ja ainsa tasuna uhke m atuse rahule. Ta teatas, et kahekordsetestkj sum
„Poisid, nüüd on lõpp. Kas te mõis- ; päästa te isi... ja iseennast. Me hei- François M illet' pildi ära m üün, sest külm a toredust vastu võtta. Selle eest madest ej piisa surmatoovate pisikute toot
tate — me oleme omadega täiesti \ dame liisku. See, kellele liisk langeb, ta ei ela enam kolm e kuudki, ja kui hoolitsesime meie.“
miseks.
i
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„Mööda Indiat

S IR P

Raske on im perialism i ikke all äga sel kinofestivalil. Festivalil linastatud
vate rahvaste elu. Eriti raske on nõukogude film idele „Berliini lange
koloniaal- ja poolkoloniaalrahvaste
„Donetsi kaevurid“, „Mussorgssaatus Aasias, kus inglise-ameerika mine'',
k ia jt. osakssaanud hiigelm enu kriip
kolonisaatorid püüavad killustam ise, sutas
veel kord alla india rahva siirast
šantaaži ja provokatsioonide abil nõrgen ; poolehoidu
Nõukogude Liidule. Meie
dada üha tugevnevat vastupanuliiku- j film id tõendasid
uti oma võrratut
m ist imperialistide agressiivsetele ka- j üleolekut festivalil sam
läbikukkunud
Hollyvatsustele.
|
woodi
ideelagedast,
inim
vaenulikust
Kaks India, noore kinematograafia j
poolt loodud kunstilist film i „Maalap* Ij „kinotoodangust'’.
Indias viibim ise ajal film isid Moskva
sed“ ja „Rõhutud", m is linastusid nõu- 1D okum
ide Keskstuudio ope
kogude kinoekraanil, kajastasid tõe- j raatoridentaalfilm
rea
huvitavaid
mis
truult selle iidse kultuuriga rahva. , iseloomustavad ku jukalt episoode,
selle
maa.
väljakannatam atut olukorda. Nähes j töökat rahvast ja tem a inimsoo hällini
neid film e võis teha endale selge järel- i ulatuvat kultuuri. Selle m aterjali põh
duse. kuidas india rahvast jälitab igal jal
valm iski täism etraaziline värviline
sammul kirjeldam atu häda ja viletsus, dokum
„Mööda Indiat“, m is j
mis on tänapäeva India vürstide va lit linastubentaalfilm
suse, Inglise im perialism i kuulekate ekraanil. lähemal ajal vabariigi kino- !
teenrite roim arliku rõhum ispoliitika Film tutvustab vaatajat India loo- !
otseseks tulem useks.
rikkustega, troopilise maa
Kuid Nõukogude Liidu ajalooline | duslike
iseärasustega, näitab kujukalt aasta
võit teises maailmasõjas, kangelasliku j sadade kestel väljakujunenud tavasid \
hiina rahva võit, korea ja vietnam i j ja kombeid. H uvitavad on m itm esugu- i
rahva sangarlik heitlus am eerika-! sed film is jäädvustatud arhitektuuri j
inglise im perialistlike kiskjate vastu m älestusmärgid, mis kõnelevad rahva j
on tõhusalt kaasa aidanud ka india suurest kunstiandest. Kuid samas j
rahval aktiviseerida võitlust oma va näeme sam uti india talupoegade ja j
baduse ja sõltum atuse eest. Üha selge tööliste äärmiselt raskeid elam istingi- !
m ini mõistab 350-miljoniline rahvas, musi. Esi-isade kombel harib hindu
et läheneb aeg rahaliaide-kurnajate maad, nii nagu see toim us sadade aas
valitsuse kukutam iseks. Järjest laiene tate eest. H om m ikust hilisööni töötavad
vad talupoegade rahutused, sagenevad naised, m ehed ja lapsed sadamates
ning omandavad massilise ilme töö laevade lossimisel selleks, et päästa
liste streigid. Juhituna komm unist end kõikjal varitsevast• näljasurmast.
likust parteist, ühinedes ülemaailmse Kõrvuti kolonisaatorite luksuslike vil
rahupooldajate liikumisega, paljasta ladega on tänavail koduta, idualuseta
des valitsuse ja rahvavaenlaste — pa konutavad kurnatud inimkogud. Sel
rempoolsete sotsialistide — reeturlikku line on tõetruu tänapäeva. India elu,
poliitikat, tugevdab india rahvas jär kus lihtrahva turjal peremehetseb
jest võitlust briti imperialism i vastu loendamatu arv kurnajaid.
selleks, et astuda täisõigusliku liikmena, Värviline dokum entaalfilm „Mööda \
vabade rahvaste õnnelikku perre.
Indiat“ on endavaks kinodokum endiks, j
1952. a. algid viibis Indias N õuko mis aitab heita pilku imperialismi j
gude kinematograafia loovtöötajate ikkes ägava india rahva elu-olusse. j
delegatsioon külalisena rahvusvaheli
P. Kalle

Kõrvaldada puudused elanikkonna
kinoalasel teenindamisel
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Reedel, 4. juulil 1952. a.
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Poliitiline kirjandus

Ilukirjandus

Ajakirjad

ÜLELIIDULISE KOMMUNIST
LIKU (BOLŠEVIKE) PARTEI
AJALUGU. Lühikursus. Trüki
tud 10 000 eks. 334 lk. Hind
köites 4.50 rbl.
M. * Stutšebnikova. VSDTP
VIIES (LONDONI) KONGRESS.
Raamat sarjast ,,UK(b)P kong
ressid ja konverentsid". Tõlki
nud V. Tamm Trükitud 5000
eks, 110 lk. Hind 1.50 rbl.

Aleksei Tolstoi. LEIB.
Nõukogude rahva armastatu
maid kirjanikke, ajalooliste ro Tolstoi, kes juba oma varase
maanide meister A. Tolstoi ku mas loomingus kunstiküpselt cn
jutab oma jutustuses „Leib" kujutanud nõukogude rahvas’e
üht kangelaslikumat lehekülge suuri juhte, annab ka jutustu
kodusõja aastatest, millal rah ses „Leib" Tsaritsõni võidu
vas võitles Oktoobri suurte organiseerijate V. I. Lenini ja
ideaalide eest. Jutustuses näida I. V. Stalini helged kujud suure
takse Punaarmee võitlust Ukrai meisterlikkuse ja armastusega.
nasse tunginud saksa interven
Tõlkinud J. Kärner. Kunstili
edega, Vorošilovi viienda ar- selt kujundanud V. Toots. Teine
nee sangarlikku sõjaretke Lujanskist Tsaritsõnini ja valge trükk. Trükitud 10 000 eks. 252
kaartlaste purustamist Tsarit- tk. Hind köites 5.45 rbl.

„NÕUKOGUDE KOOL" nr. 6.
Juuninumber toob kaks juht
kirja: „Suvised õppeülesanded
bioloogias ja sügisesed järel
eksamid on tõsiseid pedagoogi
lisi küsimusi" ja „Oblastite ha
ridusosakondade tööstiilist ¡a
lähemaist ülesandeist" nintj
kokkuvõtte diskussioonist kas
vatuse kui ühiskondliku näh
tuse spetsiifikaküsimuste üle.
Pealeselle: Eesti NSV Haridus
ministeeriumi Alg- ja Keskkoo
lide Valitsuse juhataja asetäitja
V. Makajevi kirjutus ..Rohkem
tähelepanu pioneeritööle kooli
des!", A. Piirmalt „Nõukogude
patriotismi kasvatamisest eelkooliea vanemal astmel" jm.
64 ]k. Hind 5 rbl.
„PIONEES" nr. 6
Ilukirjanduslikus osas: L. Kassili ja M. Poljanovski jutustus
kuulsast Kertši pioneerist Volodja Dubininist, katkend „Mat
kale" Stalini preemiaga autasus
tatud V. O ssejeva teose ,,Vasjok Trubatšov ja tema sõbrad"
teisest köitest, A. Nekrassovi
„Õpetaja jutustus", P. Lebedenko jutustus „Itaalia sada
mas" ja E. Remmeli „Sõprus".
Luuletustest toob kuukiri uk
raina kirjaniku Platon Voronko
värsse D. Vaarandi tõlkes ning
luuletusi algajatelt autoritelt.
Uutest nootidest H. Jürisalu
„Pioneeride laul" R, Parve sõ
nadele. 32 lk. Hind 2 rbl.
„PILT JA SÕNA" nr. 6
Sisaldab
ilukirjanduslikus
osas kaks jutustust kommunis
mi suurehitustelt — B. Polevoi
, .Konsultatsioon" ja K. Paustovski „Elustav vesi", katkendi
Stalini preemiaga autasustatud
L. Nikulini teosest „Kodumaa
ustavad pojad", Varvara Karbovskaja jutustuse „Sirel" ja
J. Segeli humoristliku lühipala
„Eksam". Nootidest D. Raudmäe
„Õhtu rannas" J. Schmuuli sõ
nadele. 24 lk. Hind 3 rbl.

P o m ila a rt e a d u s J ik

kirjandus
G. N. Berman. ARV JA NUM
BER. (Kuidas inimesed arvutama
õppisid).
Arvutamine kuulub niivõrd
kindlalt meie igapäevasesse
ellu, et me ei oskagi kujutleda
aega, millal inimesed arvuta
mist ei tundnud. Kuidas aga
oleme jõudnud nüüdisaegse
suure ja keeruka arvuteaduseni,
sellest kõneleb uus populaartea
duslik raamat ,,Arv ja num
ber". Raamatukeses jutustatakse,
kuidas inimesed järk-järgult,
paljude sajandite kestel oman
dasid arvutamiskunsti, kuidas
hakati kasutama tähti arvude
kirjutamiseks ja tutvustatakse
lugejat rooma ning slaavi arvusüsteemiga, praeguse araabia
numeratsiooni ajalooga ning
selle numeratsiooni väärtuste ja
puudustega. Lõpuks sisaldab
teos peatükke, m illes on too
dud palju huvitavat „astronoomilistest" ja „kääbusarvudest",
nende kirjutamisest ja nimetus
test.
Tõlkinud J. Elango. Trükitud
8000 eks. Kaane kujundanud
V. Toots. 32 lk. Hind 50 kop.

Möödunud aastal kõige jõuli
semas loom ingulises eas surmd andeka ja eesrindliku nõu
kogude kirjaniku P. Pavlenko
omaan (,Õnn" kujutab Krimmi
ootajate elu pärast poolsaare
'abastamist fašistlikust okupatioonist 1944. aastal. Romaani
leategelane, Isamaasõja invaiid, erupolkovnik Voropajev
:ehastab teoses nõukogude raha vankumatut tahet ja jõudu

ima maa taastamistöödel. Suure
kunstilise jõiiga näitab kirjanik
romaanis nõukogude inimeste
tiute vastastikuste suhete ilu,
ühtse pere tunnet, mis seob
kogu meie ühiskonda
Raamat Stalini preemiaga au
tasustatud teoste sarjast. Tõl
kinud A. Tulik. Kunstiliselt ku
jundanud P Luhtein. Teine
trükk. Trükitud 10 000 eks.
328 lk. Hind köites 7.20 rbl.

Jutustuses „Barrikaadil" kuju
tab P. Gavrilov üht väikest epi
soodi töölisklassi kangelaslikust
võitlusest esim ese vene revo
lutsiooni päevadel. Kümneaas
tase poisikese silmade läbi näh
tuna, kes juhuslikult satub bar
rikaadile ja pääseb mahalask
misest ainult tänu soldati ärka
vale südametunnistusele, jutus
tab autor noortele lugejatele
revolutsiooniliste võitlejate ul
jusest, nende imeteldavast vap
rusest ning surmapõlgusest, kes
tsarismi ülevõim u eest ajutiselt
küll taganesid, kuid oma unis
Noodid
tustest paremast, inimväärsest
ik. Illustreerinud R. KemuJ.. Zeiger. VIIS EESTI RAH elust ei loobu.
Raamat kooliealiste noore iees. Trükitud 10 000 eks. 24 lk.
VALAULU. Häälele klaveri saa
male astmele. Tõlkinud A. Sii- [ind 50 kop.
tel.
Sisukord: ,,Pidu rannalcolhooJuri Jakovlev. MISSUGUNE ILM ON TÄNA,
sis" (tekst M. Veetamm), „Kar
Juri
Jakovlev
jutustab oma õunapuid pakase talumiseks,
jase laul", „Kanneldajast vend",
värsiraamatus lastele kuidas kõrbesse luuakse virsiku„Viire takka" ja „Küla mul ühilceses
räga arusaadavas vormis sot salusid ja kohavaid metsavöön
ütleb". NSV Liidu Muusika sialistlikust ülesehitustööst ja deid, ning paljudest muudest
fondi Eesti osakonna väljaanne. ooduse võitm isest inimese poolt. elunähtustest jõuliselt arenevas
tänapäevas, rikastab
Trükitud 2000 eks. 20 lk. Hind Cõneldes ilmast meie kodumaa nõukogude
värsiraamat noorte lugejate
iri
kaartes
—
nii
kevadises
2.50 rbl.
Moskvas, lumises Igarkas, kõr- teadmiste maailma uute ja hu
V. Reiman. MEIE NOORUS retavkuumas Usbekistanis ja vitavate tähelepanekutega.
Tsüklist „Rahulaulud" M. V ee ihmases Kolhiidis, näitab autor,
Raamat nooremale eale. Tõl
nõukogude rahvas suudab
tamme sõnadele. NSV Liidu oodust
muuta vastavalt oma kinud D. Vaarandi. Illustreeri
Muusikafondi Eesti osakonna soovidele ja luua endale sood nud G. Nikiforov, kaane kujun
väljaanne. Trükitud 1200 eks. at ilma. Jutustades sellest, danud H. Sarap. Trükitud 25 000
undas karastatakse nisu ja eks. 20 lk. Hind 80 kop.
Hind 1 rbl.

Raske on ülehinnata nõukogude kino ni rahvam ajadest. K a rajooni kultuurkunsti tähtsust töötajate poliitilisel ja haridusosakonna juh ataja sm. Laine
Õpikud
kultuurilisel kasvatam isel. Partei ja Lee pole seni suhtunud vajaliku täh e
EESTI JA VENE KIRJAN
/alitsuse poolt kinole osutatav pidev lepanuga elanikkonna kinoalase tee
DUS. Koostanud A. Selmet.
ähelepanu loob kõik eeldused elanik nindam ise küsim ustesse, on jä tn u d ;
V klassile Kaheksas välja
konna eeskujulikuks kinoga teeninda- selle ülitähtsa töölõigu unarusse.
anne. Trükitud * 13 000 eks.
niseks. Ka meie vabariigis on eesrind- Nõrka tööd kinoalal võib m ärkida
416 lk. Hind köites 4.55 rbl.
iku nõukogude tehnikaga varustatud veel Otepää, Kallaste, M ustvee
kinovõrk viim aste aastate jooksul tei- jt. rajoonides. Selle otsese tulem u
E. N. Gorjatškin. FÜÜSIKA
iud läbi suure arengu. Kinofikatsiooni sena on m ainitud kohtades kinokülasÕPETAMISE
METOODIKA
a film ilaenutuse organite operati ivsema tatavus m ärksa m adalam kui vabariigi
SEITSMEKLASSILISES KOOLIS.
>rganiseerimistöö tulem usena jõuavad teistes rajoonides (Keila, T artu, Tapa,
I köide. Füüsika metoodika
lüüd filmid m ärksa kiirem ini ka m aa- Harju), kus elanikkonna kinoalane tee
üldküsimused. Käsiraamat õpe
ilanikkonnani. M öödunud poolaasta nindam ine moodustab lahutam atu osa
tajatele ja õpetajate instituuti
de üliõpilastele. Tõlkinud P
ooksul tõusis tunduvalt kinokülasta- kultuuri- ja rahvam ajade tööplaanist.
Parts. Trükitud 1500 eks. 448 lk.
ate arv kogu vabariigis ja riiklik On ilmne, et ka K ultuurhariduslike
Hind köites 7.10 rbl
kinovõrk täitis poolaasta plaani enne- A sutuste Komitee ei ole küllaldaselt
ähtaegselt 5. juuniks.
kontrollinud kinotööd kohtadel. KulKuid vaatam ata sellele edule esineb tuurharidustöö metoodilise kabineti
naaelanikkonna kinoalasel teenindam i- poolt saadeti küll juba 1951. a. juuni
Eeloleva nädala raadiosaadetest
:el veel m itm es rajoonis olulisi puu- kuus kõigile rajooni TSN Täitevkom i
lusi. A rvukad signaalid kohtadelt tõen- tee kultuurharidusosakondade juhata- PÜHAPÄEV, 6. JUULI. I p r o g r a m m : „nunsium e lseiegevus a..
J. V. Stalini töö „Marksism ja keeleteaduse
iavad, et mitm es rajoonis ei ole kul- jaile metoodiline m aterjal teem al: „Kul- Cell 9.30 kirjanduslik saade sarjast ,,1951. a. 1951. a. Stalini preemia laureaadi O. Malt üsimused" ", k. 19.30 saade agitaatoreile
uurharidusorganid kinotööle omista- tuurharidusala töötajate ülesanded »talini preemia laureaate" — O. M altsevi sevi teosest „Jugoslaavia tragöödia", k. 22 ene keeles —- „Agitaatori ülesanded viljamd vajalikku tähelepanu.
oristamise perioodil", EK(b)P KK instruktori
kinokunsti populariseerim isel m aal",
tragöödia' (I katkend), k. 10 Beethoveni sekstett.
Tõsiseid puudusi esineb selles osas kuid signaalid kohtadelt tõendavad, et ,Jugoslaavia
aade lastele — raadioajakiri „Alati valmis!", KOLMAPÄEV, 9 JUULI. I p r o g r a m m : m. Kallipi artikkel.
/alga rajoonis. Rändkinode poolt li- mitmel pool ei ole veel sellest vaja k. 10.30 soovikontsert lastele, k. 11.15 vest Kell 11.15 kontsert „üleliidulise Raadiokomi-| LAUPÄEV, 12. JUULI. I p r o g r a m m :
m statavate filmide külastam ine on eba likke järeldusi tehtud.
us, k. 11.40 laule lenduritest, k. 12.20 kont- tee soliste ja ansambleid", k. 13.15 saade j .ell 10.45 laule ja orkestrimuusikat kinoiilstabiilne. Sageli jäävad m itm ed kõrge- K ultuuri- ja rahvam ajade juhatajad ert vene rahvamuusikast, k. 12,45 Raadio tsüklist
„Vene koorikultuur" — Uraali vene ; lidest, k. 11.15 kontsert Lehari ja Kalmani
asemelised film id enam ikule töötaja- m aal võivad ja peavad kõige aktiivse komitee sümfooniaorkestri kontsert, k. 16 kat
k. 16.10 kontsert raadiokuulajate elitöödest, k. 12.20 A. Satjani „Ararati oru
est nägem ata. üks peamisi põhjusi, m alt osa võtma nõukogude ja rahva- kendeid E. Kapi ooperist „Tasuleegid" k. 17 j rahvakoor,
poolt koostatud kavaga, k. 17 saade lastele | lulud", k. 12.40 D. Kabalevski katkendeid
nis tingib sellise olukorra, on m itm e dem okraatiam aade kinokunsti populari-1 kontsert-mõistatus, k. 19 Raadiokomitee est- j „Laagrite
pioneerijuhid jutustavad", k. 17.15 ' operist „Cola Breugnon" k. 13.15 kontsert
■ajooni rahvam aja juhataja äärm iselt seerimisest. Selleks leidub väga m itm e- j aadiorkestri kontsert, k. 19.30 saade põllu- j kontsert lastele
„Pioneerisuvi", esinevad Ioskva saatjale, k. 14 Beethoveni helitöid,
jassiivne suhtum ine kinotöösse. Nii suguseid võimalusi: laialdane film ide! najanduse alal töötajaile; k. 19.55 heliüles- kunstimeistrid, k.—17.35
ühislaulude õppimise j 16.10 kontsert „Uusi heliplaate", k. 17.25
läiteks ei ole kinotööst huvitatud reklaam , linastatavate filmide sidumine rõtteid Haapsalu laulupäevalt, k. 20.30 est- saade „Nüüd laulgem kõik",
tuleb j irjanduslik saade lastele — jutustusi suvest,
-.aatre külanõukogu Oru rahvam aja m itm esuguste aktuaalsetele teem adele j aadikontsert (Moskvast), k. 22.10 nõuko S. Polonski laul „Kuldne suvi",õppimisele
k.
19.20
Zah- , - 17.45 Händeli kontsert oboele (H. Talmre),
juhataja H elju Falkenberg. Sageli jäävad pühendatud lühiloengute ja vestluste- | gude heliloojate laule.
. 19.20 rumeenia laule, k. 19.40 rahvusvaheharovi
laule,
k20
Raadiokomitee
sümfoonia;iin rajooni kinofikatsiooniosakonna ga, filmide ideelise sisu tutvustam ine, i II p r o g r a m m : Kell 16 30 kontserdi üle orkestri kontsert (juhatab S. Prohhorov, solist I n e ringvaade, k. 20 V. Reimani rahulaulud
loolt kohalesaadetud kinokuulutused perioodiline valguslehtede näitam ine, kanne Tbilisist, k. 17 kontsert „Z, Doluhha- G. Ots), k. 21 „Onu Vanja", kuuldemäng J. Siimon), k, 20.35 kontserdi ülekanne
rälja panem ata. Oige tihti ei pea rah  näitliku agitatsiooni korraldam ine kino iova interpreteerimiskunst", k. 18.30 muusi A. Tšehhovi näidendi järgi.
Moskvast, k. 21.25 IV saade Stalini preemia
vamaja juhataja vajalikuks isegi kino- seansside eel — kõige sellega on või kaline raadioalmanahh, k. 19.30 kirjanduslik
jureaadi O. Maltsevi teosest „Jugoslaavia
:tenduse ajaks kohale ilmuda, rääki- malik elanikkonna hulgas teostada va aade. L a i n e l 247 m: Kell 20 Stanislavski- II p r o g r a m m : Kell 18 vestlus rahvus ragöödia", k. 21.55 vennasrahvaste noori
nata ruum ide korrastam isest ja konk jalikku eeltööd selleks, et tagada kino tim. Moskva Draamateatri etenduse „Lebjaž- vahelistel teemadel, k. 18.15 rahvaste nalja eliloojaid — ukraina helilooja Gomoljaka
laule ja tšastuškasid, k. 18.30 katkendeid liit ,,Taga-Karpaatia eskiisid"
reetsest abist linastam isele tulevate etendustele m aksim aalne külastajate arv. es" ülekanne RAT „Estoniast"
Bizet’ ooperist „Karmen", k. 19.30 saade „Sot II p r o g r a m m : Kell 18.30 laule Vilboa
'ilmide laialdasel propageerimisel.
Puuduste otsustavaks kõrvaldam iseks
Ka Tõlliste külanõukogus asuva on vajalik tõhustada kultuurharidus ESMASPÄEV, 7 JUULI. I p r o g r a m m : sialistliku võistluse päevik".
ogumikust (Moskvast).
5ooru rahvam aja juhataja sm. M äeunt j osakondade poolt kontrolli kultuuri- ja fell 10.50 eesti kammermuusikat, k. 11.30
NELJAPÄEV,
10.
JUULI.
I
p
r
o
g
r
a
m
m
:
a sama külanõukogu Tsirgulinna rah  rahvam ajade töö üle elanikkonna ki aade lastele — „Vabariiklik koolinoorsoo
vamaja juhataja sm. M üürsepp on vää- noga teenindam isel, kuulata perioodili ;partakiaad". reportaaž, k 12.20 Offenbachi ; Kell 11.15 kirjanduslik saade lastele — kat
¡Raamatute tellij ails
kend Stalini preemiaga autasustatud K. Fedini j
■al arvamisel, et kinotöö ei kuulu üldse selt ära nõrgalt töötavate kultuuri- ja ihevaatuseline operett „Lõbusad kalapiiüd- romaanist
„Ebatavaline
suvi",
k.
11.40
A.
i
Etietellitavate teoste kaupluses, Tallinnas,
lende ülesannete hulka.
rahvam ajade juhatajate aruandeid, | ad", k. 12.50 nõukogude heliloojate laule, Kapi süit nr. 1, k. 12.20 kirjanduslik-muusika- j ünga
t. 6, alustati järgmiste etietellitavate
Pukas, kus rahvam aja ruum ides töö- luua senisest m ärksa tihedam kontakt i. 13.15 Saint-Saensi kontsert tšellole ja i line
kontsert „ühtse Saksamaa eest!" (Mosk- äljaannete köidete kätteandmist tellijaile:
k. 14 kirjanduslik-muusikaline kont
,ab m aapaikkino, ei leidu isegi rahva- rajooni
kinofikatsiooniosakondadega. irkestrile,
k. 13.15 fantaasiaid Kalmani operetti- | !- I. Lenini teoste täiendava tiraaži (vene
naja hoonel kinokuulutust, kuigi need K ultuurhariduslike ja kinofikatsiooni- sert ,,D. Sostakovitši poeeme koorile" (Mosk 1| vast),
k. 16.10 Berliinis toimunud kolmanda dest, k. 16.10 kammerkontsert tsehhi muusi- j .) 22 köide, J. V. Stalini teoste (eesti k.)
>n rahvam aja juhatajale Ju ta Loidele organite poolt ühiselt läbiviidav plaani vast),
noorsoo ja üliõpilaste festivali | kast, k. 17 saade lastele — „Sinepiparadiisi j 3. köide, Suure nõukogude entsüklopeedia
ilati õigeaegselt kätte toim etatud. „Ma pärane töö on kindlaks tagatiseks töö ilemaailmse
kontsert, k. 16.40 spordisaade, j lapsed", kuuldemäng Kalma näidendi järgi, k. j • köide (täiendav kogus), Masinaehitaja käsi;i ole kinoga üldse tegelnud.' vastas • tajate üha kasvavate kultuuriliste ;.aureaatide
17.40 saade noortele — „Külalised 19.20 Tšaikovskj kooriloomingut, k. 19.30 saa- | aamatu 2. köide (täiendav kogus) ja Adam
a esitatud küsimusele. Analoogilisi i nõuete rahuldam isel.
Stalingradis", k. 19.20 tantse de põllumajanduse alal töötajaile, k. 20 klas-| lickiewiczi teoste 3. köide.
R. Beltšikov kangelaslinnas
läiteid võib tuua veel teistestki rajoo- I
a laule, k. 20 rahvaste laule (Raadiokomitee sikaüst kooriloomingut (Raadiokomitee sega
egakoor), k 20.30 vestlus kommunismi suur- koor), k. 20,30 saade vene keeles — „Viktor j
L Auster, A luhkum.
MEILE K IR JU T A TA K SE
diitustest, k. 20.45 aariaid ja romansse (L. Kingissepa kodupaikadest", k 20.50 esineb j Kolleegium:
P K u u sb erg ja E M ännik
iellistemägi), k. 21.05 populaarseid ulassika- pianist Selma Tamarkin, k. 21.15 III kat- |
Toimetaja L Remmelgas
Ebaõnnestunud külakost
isi sümfooniaid — Borodini „Vägilassüm- j kend Stalini preemia laureaadi O. M altsevi j
Neil päevil külastas Eesti NSV ikoos vaheajaga ainult üks tund 40 m i oonia", k. 21.45 kontserl-vestlus „Helilooja teosest „Jugoslaavia tragöödia", k. 21.45 !
.SIRP JA VASAK'
Riikliku Filharm oonia estraadibrigaad nutit ja lõviosa sellest kulus „„Ohtu Aleksander Aleksandrov".
Raadiokomitee estraadiorkestri kontsert.
Ftargia rahvam aja Valga rajoonis, j lehe" satiiri- ja huum orilehekülje" ette II p r o g r a m m : Kell 18 kirjanduslik saade II p r o g r a m m : Kell 18.30 kirjanduslik- oimetus Tallinn Pikk t 58 postkast
.'Jmbruskonna elanikud lootsid näha lugemisele. Muusikalisi ettekandeid oli .Valgevene rahvakirjanik Janka Kupa>a", muusikaline kontsert „Postipoiss vene lautel 432-46
ia kuulda huvitavat ja m itm ekesist: vähe ja tantsud puudusid täiesti, m is c 18.30 kontsert „S. Richteri interpreteerimis- j ludest" (Moskvast), k. 19.30 saade noortele — Trükikoja toimetuse
Punane Täht" trükk Tallinnas
ieskava, mida lubas ka vastav kuulu- | tõttu külastajad lahkusid estraadi- cunst" (Moskvast).
j tähistame tootmisprotsessi.
Tellimishind kolmeks Kuuks 6 rubla
;us. K ahjuks aga ei vastanud estraadi- : õhtult hoopis pettunult.
REEDE,
11.
JUULI.
I
p
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m:
Ke.l
Tellimuse nr. 1273
H argla elanikkond ei usu, et Eesti TEISIPÄEV, 8. JUULI. I p r o g r a m m : 11.15 Serovi, Rimski-Korsnkovi ja Arenski j /IB-13697
>htu külastajate ootustele.
Kõigepealt hilines tunduvalt õhtu NSV Riikliku Filharm oonia estraadi- j iell 10.40 Gruusia Filharmoonia solisti T. |! ooperimuusikat,
i
k.
11.45
M.
Saare
laule,
k.
slgus. mis kuulutuse järgi pidi olema brigaad ei suuda pakkuda parem at I vlaharadze kontsert, k. It 15 saade mudilas 12.20 Mongoolia Rahvavabariigile pühendatud
ILMUS
|
ele
—
raadiomäng
„Mõistata!".
k
11.35
eeskava.
Jääb
ainult
loota,
et
järgm
isel
’
■kell 22 Tegelikult a ^ a s see kell 23.20.
kontsert (Moskvasl),
Riiklik Filharm oonia iiikliku Vene Rahvapilliorkestri kontsert, k. kirjanduslik-muusikaline
Ka „unustasid" külalised osa peo- külastam isel
Vlassov-Fere kantaat „Kolhoosis", k. k. 13.15 Beeihoveni esimene sümfoonia, k.
kuulutusel lubatud num breid esitam ata. arvestab tõsiselt elanikkonna soove ja , 12.20 Beethoveni
helitöid, k. 14 soovikontsert, i 16.10 D. Šostakovilši süit, k. 17 saade lastele ,
Mii jäid teadm ata põhjustel nägem ata pakub rahvale tõelist kultuurilist 13.15
„õppige tundma oma kodumaad!", k 17.30 '
K- k ir sim ä e c. 16.10 katkendeid operettidest, k. 17.30 tea- i —
karaktertantsud. Estraadiõhtu kestis m eelelahutust.
kammermuusikakontsert lastele, k. 19.20 Mu-

j

iuse ja tehnika uudiseid, k. 17.45 kontsert
.Nõukogude noori soliste" — Olga Erdeli, k.
VASTUVÕTUST EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA KEELE JA
19.20 Lvovi heliloojate laule, k. 19.30 saade
KIPTANDUSE INSTITUUDI ASPIRANTUURI
jõllumajanduse alal töötajaile, k. 20 sooviEesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja ike dokumentidega) võib esitada kuni 1. iontsert TalUnna M asinaehitustehase töötaKirjanduse Instituut kuulutas avatuks aspi eptembrini 1952. a. Keele ja Kirjanduse j aile, &. 20.35 „Sotsialistliku põllumajanduse
rantuuri eesti k eel 2 , eesti kirjanduse ja eesti; nstituudi direktorile, Tallinn, Estonia puies- j jei'jed", Tead. Akadeemia teadusliku töötaja
kirjutus, k. 20.50 raadioajakiri
i Liivaku
rahvaluule erialal Sooviavaldusi (koos vaja- I ee 17.

„L oom in g

I ravini koihoosisüit, k. 20 moldaavia rahva
laule ja -tantse, k. 20.15 sümfooniakontsert
j (Raadiokomitee sümfooniaorkester), k. 22
! kontsert opereti- ja kinofilmimuusikast (raa- \
j diokuulajate poolt koostatud kavaga),
j II p r o g r a m m : Kell 18 abiks dialektilise j
ia aialoolise materialismi õppijaile —

nr. 6.

„Loomingu" tellimuste vastuvõt
mist 1952. a. II poolaastaks on
pikendatud kuni 10. juulini k. a.

