Kodurandade
VABASTAMINE
1944. aasta sügis oii Eestimaa
ajaloos erilise tähtsusega. Sel ajal
toimus meie maa vabastamine
fašistlikest anastajatest. Juulis ja
augustis vabastati Narva ja Tartu. Septembri alguspäevil jõudis
Eesti

territooriumile ka
Eesti
Laskurkorpus, et otseselt osa võtta sünnimaa vabastamisest. 17.
septembri hommikul
alustasid
koos Nõukogude armee teiste
väeosadega pealetungi ka eesti
sõjamehed. Pealetungihoog kasvas päevade ja tundidega ning
juba 22. sept. vabastati Tallinn.
Kogu Eesti mandriosa vabastati
kümne päeva jooksul. Jäid veel

saared.
29. sept. õhtul algasid saarte
vabastamise operatsioonid, mis
kestsid ligemale kaks kuud. 30.
septembri hommikuks oli vabastatud Muhu saar. Viis päeva tehti ettevalmistusi Väikese väina
forsseerimiseks. 5. oktoobril algasid Saaremaa vabastamislahingud, mis olid eriti ägedad.
14. oktoobril langes lahinguväljal sõjaeelne EKP Tartu Maakonnakomitee sekretär Eduard
Avald. 30 km enne Kuressaaret
olid hitlerlased koondanud suuremad jõud ja asusid vasturünnakule. Major Andrejevi allüksusel, kuhu kuulus ka käesolevate ridade kirjutaja, algas äge
lahing. Teiste hulgas tõrjus vaenlase rünnakut tagasi ka nooremseersant kommunistlik noor Her-

Tartu Riiklik Ülikool

bert Kaleviste. Kui tal lõppes
hitlerlased
laskemoon, sööstsid
teda vangistama. Nägime, kuidas
Herbert Kaleviste haaras granaadi ja kui vaenlased tema juurde
jõudsid, laskis ta end koos vaenlastega õhku. Herbert Kaleviste
hävitas selles lahingus 37 hitlerlast.
24. novembri hommikuks oli
saarte vabastamine lõpule jõudnud.
Nõukogude
valitsus
hindas
kõrgelt eesti väeosade lahingulisi teeneid. Korpusele, 7. eesti
laskurdiviisile ja korpuse tanki
polgule anti «Tallinna» nimetus,
7. eesti laskurdiviisi, 249. eesti
laskurdiviisi, 85. suurtükiväepolku ja 921. laskurpolku autasustati Punalipu ordeniga. 779. suurtiikiväepolk sai Kutuzovi 3. järgu
ordeni, tankitõrjedivisjonile anti
Aleksander Nevski orden ning
917. ja 925. laskurpolku autasustati Punatähe ordeniga.
Kakskümmend aastat on möödunud nendest aegadest. Säilitame helge mälestuse nendest, kes
andsid oma elu meie kodude vabastamise eest.
Peame oma pühaks kohustuseks suurendada ausa tööga meie
riigi kaitsevõimet ja võidelda rahu eest kogu maailmas.
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ÜHISEL NÕUL

R.

Auling

Eesti vabastamise lahinguist
osavõtnu

(Mõttevahetuse

Kunsti ja muusika nädal
õhtu ülikooli
lest võtavad

kohvikus.

Sel-

osa instituutide

esindajad.

® 5. detsembri õhtul on ülikooli
kohvikus
kohtumine
Riikliku Kunstiinstituudi rahvaga. õhtu teema
«Mõtted
kaasaegsest kunstist».
õhtul on
$6. detsembri
Kavas on:
kohvik reserveeritud kohtumiseks Muusika- ja Teatri$ 5. ja 6. detsembril kell 12
kunsti Instituudi üliõpilastega.
Tšaikovski-nimelise pianistide
Mõlemal õhtul saame teada
eelvoorud ülikooli
konkursi
palju uut kaasaegse
kindlasti
aulas. Sissepääs on tasuta.
muusika ja maalikunsti valTeadmiseks: Tšaikovski-nimelisest konkursist võtavad eesti last.
$ Ja lõpuks
1. kuni 7.
pianistid osa alles teist korda,
on ülikooli kohviTartus toimuvad
eelvoorud detsembrini
kus avatud Riikliku Kunstiesmakordselt. Mõlemal päeval
üliõpilaste
instituudi
tööde
pianistid
esinevad
erineva
näitus.
kavaga.
üritus on esmaNii et
0 7. detsembril kell 19 on kordne ja tõotab kujuneda
aulas konkursi lõppkontsert. küllalt
huvitavaks. Ootame
Pärast seda on kavas pressi- rohket osavõttu!
—

—

—

—

Kohtumine E. Raudamiga
Alatiselt tegutsevas agitpunktis nr. 8 (Vanemuise tn. 46
toimub teisipäeval, 1. detsembril kell 19
kohtumine
Eesti NSV Ülemnõukogu saadiku E. RAUDAMIGA.
Järgneb filmide demonstreerimine.

alqust

vt.

«TRÜ»

numbritest 23, 24 ja 27.)

«Ütlemisi
L. Järve artikkel
(«Tartu
TRÜ Toimetiste arvel»
Riiklik Ülikool», nr. 23,1964) taotleb head eesmärki
Toimetiste
paremat kujundamist ja suuremat levikut, tõstatab teretulnult
teisigi aktuaalseid küsimusi.
Artiklis esitatud väited on rõhuvas enamikus vaieldamatud,
kriitika kõigiti õigustatud. Ainult
et puuduste põhjusi nähakse siin
üheplaaniliselt.
võib-olla
liiga
—

Vähemasti artikli

sissejuhatavast
lõigust jääb mulje, et autori arva-

tes tulenevad kõik

hädad ainuüksi «korralagedusest, räpasusest
ja muud sorti lohakusest». Küll
oleks siis Toimetisi kerge luksusväljaandeks muuta, kui see nii
oleks!

Alljärgnevad

—

Nr.

31 (606)

HÄÄLEKANDJA

-

ÜTÜ
kõrgema
Tallinna
kahe
õppeasutuse
Riikliku
ning MuuKunstiinstituudi
sikaja Teatrikunsti InstiTeadusÜliõpilaste
tuudi
Ühingute
like
korraldusel
toimub Tartus 1.—7. detsembja
kunsti
rini omapärane
muusika nädal.

maade proletaarlased.ühinege!

Kõigi

read

püüa-

selgitada
revadki
veidike
aalset
olukorda, neid raskusi,
millest on vaja jagu saada, et
«asjad ja asjaajamised saaksid
sisse teise hoo».
Kuidas ka ei ole seeriašriftiga
(kus tuleb arvestada traditsiooni,
pädevust ja teisigi tegureid), kuid
sisu kirjapildi kohta ei ole tõepoolest head öelda. Ta ainukeseks vooruseks on suhteliselt vähene ruuminõudlikkus. Küsimus
ei ole ainult maitses, mis võib ju
küllaltki erinev ja muutuv olla,
vaid selles, et kitsas ja kõrge «literaturnaja»-kiri on teaduslikele
töödele kujunenud üleliiduliseks

standardiks, nagu «baltika» ilu-

kirjanduslikele

väljaannetele,

«žurnalnaja» V. I. Lenini teostele, «novogazetnaja» ajalehtedele.
Kord kujunenud tava ei ole kerge muuta, eriti veel, kui trükikojas sobivamaid šrifte' ei leidu.
L. Järv esitab pretensiooni ka
kausta suhtes, mainimata 'tema
poolt eelistatud suurust. Selle
muutmise otstarbekus on küsitav
ja ega päevapealt seda polekski
võimalik teha, sest see sõltub
paberi käibelolevast
formaadist.
Kuidagi ei saa nõustuda väitega, et Toimetised oma kujundulanguse
selt näitavad pidevat
tendentsi, s. o. et nad on inetumad, kui olid näiteks anno 1930.
Küllap siin on tegemist nn. retoorilise võttega, nagu seda on
ütlus käsikirjade «marineerimisegi» kohta, s. o. küsimuste hästi
teravasse fookusesse asetamisega. Viimasel ajal ilmuvad paljud

ja JÕUL PREEMIAD
vihikud
kleebitud
ümbrisega
(arstiteaduslikud tööd, töid botaanika alalt, geograafia-alased
tööd). Sisukalt ja maitsekalt on
ülikooli kunstnik H. Pilter kujundanud Toimetiste sarja kuuluva «Eestlaste antropoloogia»,
«Töid taimefüsioloogia ja -biokeemia alalt» ning äsja ilmunud
«Bloki kogumiku» jt. Peab aga
ütlema, et ümbrise kasutamise
vastu on küllaltki kaaluvaid vastuväiteid, nende hulgas ka kallidus. Teaduslike tööde toimetamiseks ja trükikuludeks lubatud
summad pole kaugeltki mitte
ammendamatud ja nende saamisega on raskusi juba praegugi,
kus rida käsikirju on veel tootmisprotsessis. Häda on tihti just
selles, et meie soovid ja reaalsed
võimalused iga kord paaris ei
käi. Meeldiv oleks Toimetisi näha kriitpaberil, aga hea seegi,
kui teda jätkub illustreeriva materjali tarvis. Konspektide vaeslapse ossa jätmisega on Toimetiste vihikud tänavu siiski peaaegu eranditult ilmunud trükipaberil nr. 1, millele ajahammas
nii kergesti ei hakka.

PARIMATELE
(Alqus ajalehes «TRÜ» nr. 29.)

Teise

2. Tartu Riikliku Ülikooli üli-

töö eest
oskussõ«Eesti rahvatantsude
prof.
nad». Töö juhendaja
A. Kask.
3. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpilasi A. Lep a t ja V. Langet töö eest «Hinna seos toodangu tarbimisväärtusega (Tartu
ja Pärnu õlletehaste andmetel)».
Töö juhendajad: dots E. Rannak
ja majandusteaduste kandidaat
H. Metsa.
4. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpilast I. Koemetsa töö eest
tun«Sõnavaraõpetus emakeele
vanemnis». Töö juhendaja
õpetaja G. Laugaste.
5. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpilast H. Tiirnput töö eest
«Abstraktsed koonduvus- ja summeeruvustegurid a-järku Rieszi
menetluse jaoks». Töö juhendajad: prof. G. Kangro ja dots.
S. Baron.
Täielikult on paikapidav kriiti6. Tartu Riikliku Ülikooli ülika Toimetiste vähese tutvustaõpilast T. Partsi töö eest «Põmise kohta.
See küll ei piirdu lula kalamajandi tiikide hüdro«Sirbis ja Vasaras» avaldatuga, keemilisest režiimist». Töö juhenbioloogiakandidaat
sest reklaami teeb ka raamatudaja
kaubanduse valitsus oma annoH. Simm.
tatsioonides. Mitmel puhul on
7. Tartu Riikliku Ülikooli üliilmunud raamatuist informeeri- õpilast T. Piini töö eest «Sugutud perioodikat, mis tutvustab kond Pertusariaceae Eesti lihüht või teist eriala käsitlevat kir- henoflooras». Töö juhendaja
jandust. On saadetud prospekte dots. H. Trass.
vastavatele õppe-, uurimis- ja
raviasutustele, mis on andnud
Kolmanda preemiaga
head efekti. Isegi nii head, et
autasustati:
mõnikord on kirjastusgrupp piinlikku seisukorda sattunud. Näi1. Tartu Riikliku Ülikooli üliteks ei suuda kirjastusgrupp lu- õpilasi A. U11 at, A. Hunti
nasaadetistega rahuldada
kõiki ja M. Tiivelit töö eest «Trans«Arstiteaduslikke töid VII» telli- lumbaalne aortograafia aordi terjaid. Ei piisa sellestki, et oleme minaalse osa ja niudearterite pamüügivõrku antud
eksemplare toloogia diagnoosimisel». Töö jutagasi nõutanud. Hästi on levi- hendajad: prof. A. Linkberg, menud «Botaanikaalased tööd VII», ditsiinikandidaat E. Tünder ja
«Tööd vene ja slaavi filoloogia aspirant K. Kull.
alalt» jt. See ei ole kirjastusgrupi
2. Tartu Riikliku Ülikooli üliteene, vaid on teoste sisu kõrval õpilasi J. D o b r u s t ja R. Torsõltunud peamiselt üksikute ka- m i töö eest «Võimlemiselementianalüüsist».
teedrite, autorite ja vastutavate de kinemaatilisest
toimetajate huvist teoste leviku Töö
juhendajad: vanemõpetaja
II. Elken ja aspirant M. Sarv.
(Järg 2. lk.)
3. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpilast J. Kirssi töö eest «Haistmis- ja maitsmistundlikkuse häiretest seoses kõrva, nina ja kurjuhengu haigestumisega». Töö
õpilast K. Toropit

—

—

—

Keemikud on töökas rahvas
Karin Oja õpib keemiaosakonna III kursusel. Kui jääte seisa-

tama ülikooli autahvli ette, tor-

kab tema foto teile kindlasti silma
tumedate juuste ja mõtliku vaatega tütarlaps.
«Meie kursusevanemal on nii
palju huvialasid, et neid ei jõua
ühe käe sõrmedel üles lugedagi,»
ütleb Eva Kaldar, «küll jõuab ta
—

«Kas

aparatuur saiikka

õigesti paigaldatud?»

Karin

Oja

(paremal)

Maie

ja

Bender

orgaanilise

keemia praktikumil.

võrkpalli mängimas käia, RSK-s
maailma riikidega tutvust teha,
matkasporti
harrastada ... Eks
olnud tema see, kes meie suvise
Baltikumi-matka hingeks oli. Ja

kursuse mured ikka kõige enam
Karini kanda ...»
ÜTÜ-st võtab Karin aktiivselt

'osa. «Ditizooni analoogi süntees» on teema, mille kallal ta
praegu juurdleb. «Analüütika on
ikka kõige südamelähedasem,»
arvab asjaosaline ise.
... Karinil on sõbratar
Maie
Bender. Äärmiselt tagasihoidlik
tüdruk. Ent kui temaga kord jutusooonele sattuda, siis ... keemiast, kunstist, uutest raamatutest või filmidest, oma lemmik—

T. ALLA foto

preemiaga autasustati:

daja
meditsiinikandidaat
S. Sibul.
4. Tartu Riikliku Ülikooli üliluuletaja August Sanga kogust õpilast V. Muzõkat töö eest
«Võileib suudlusega» ... Kõigest «Ammoniaagi moodustamise
ja
räägib Maie, ja tahaksid aina sidumise protsessid kõhunäärmes
—

kuulata. Sõnaahtrus ilmub, kui seoses tema sekretoorse funktKõnelus kaldub Maiele endale.
siooniga». Töö juhendajad: dot«Tööpõld on lai...» muheleb sent L. Tähepõld ja assistent

ta.

U. Tarve.
5. Tartu Riikliku Ülikooli ülinõukogus kirjastussektori eest. õpilasi T. Laasi ja E. MullaOrgaanikaringis alustab tütar- maad töö eest «Koronaarartelaps tööd teemal «Estrite sünreid ületavatest müokardiaalsetees». Orgaanika-, looduskaitse- test kimpudest ja koronaararterija kunstiring. Linoollõiget «Ekte suudmetest». Töö juhendaja
raan» on kindlasti kõik näinud
prof. G. Rooks.
kunstinäitusel samanimelise kino
6. Tartu Riikliku Ülikooli mitfuajees.
testatsionaarset üliõpilast V. P i n«Praegu tegelen küll keraamin i töö eest «Jean-Paul Marat
kaga, kuid kõige rohkem huvitab
Pariisi plebeiliste masside juht
siiski graafika.»
ja ideoloog». Töö juhendaja
21. novembril toimuvaks keedots. J. Madisson.
miaosakonna õhtuks olid Maiel
7. Tartu Riikliku Ülikooli ülivaja kunstiliselt kujundada ruuõpilast E. Markvart! töö eest
mid.
«Teoreetilisi küsimusi ühiskond«Laboratoorium on armsam kui
like aluste edasisest laiendamikodu,» ütlevad Karin ja Maie. Ja sest nõukogu riiklikus juhtimimitte ainult nemad, ka Sirje
dots.
ses». Töö juhendaja
Hiidmaa, Ene Rampe, Eesi Var- I. Sildmäe.
ju töö-

Maie Bender

vastutab

UTU

—

—

—

—

jend jt., sest

kas rahvas.

keemikud on
S. Endre

(Järgneb.)

Möödunud aastal Prof. A. VALDES
80-aastane
Kehakultuuriteaduskonnas

ÜTÜ

Iga spetsialist peab
oma
ala uusimaid

praktikasse

oskama

saavutusi

rakendada. Spordi-

pedagoogid saavad
selleks teadmisi oma ÜTÜ ringis.
Meie teaduskonnas on 6 ÜTÜ
erialaringi: ujumise, suusatamise, võimlemise,
spordimängude,
kergejõustiku ja raskejõustiku.
Üliõpilaste iseseisva tegevuse tu-

lemusi demonstreeris
kevadine
teaduslik
konverents.
Nii oli
kavas 11 teaduslikku tööd, neist
8 kuulus diplomandidele.
Kui võrrelda tööde arvu liikmetega, pole olukord kuigi roosiline. Kergejõustiku ligi 50-liikmeliselt ringilt ainult 3 tööd on
siiski vähe. See ring oli ka teapeeti ainult
duskonna nõrgim
paar koosolekut. Ühe koosoleku
läbiviimiseks kulus ringi juhatusel 3 nädalat! Parem oli spordimängude ringi olukord. Seitsmel
toimunud koosolekul arutati mitmeid võrk- ja korvpallialaseid
probleeme. Kevadsemestril mõjustas tööd juhtkonna vahetus
juhtkond valmistus üli(vana
kooli lõpetama).
Konverentsi parima töö esitavõimlemisringi
sid
liikmed
R. Torm ja J. Dobrus. Ring
alustas semestrit suurte plaanidega, kuid need osutusid üle jõu
käivaiks. Osa jäi täitmata. Ringi
seinaleht «Võimleja» näitas pii—

edukamaiks olid.

Teaduskonna

suusatajad ja raskejõustiklased.
Suusatajate 3
konverentsitööd
arutati eelnevalt ringis. Kõik
ringi liikmed peale I kursuse üliõpilaste esinesid
vähemalt ühe
referaadiga.
Koosolekuid peeti
regulaarselt 2 korda kuus.
Raskejõustiklaste
5-liikmeline
ring saatis konverentsile 2 tööd.
Vähemalt kord kuus anti välja

seinalehte «Atleet». Koosolekuid
seda tingis erialade spetsiifika.
Üliõpilaste
teaduslike
tööde
ülikoolisisestel võistlustel määrati teaduskonnale 6 auhinda,
neist 3 statsionaarsetele üliõpilastele. I auhinna sai R. Tormi ja
J. Dobruse töö «Võimlemiselementide kineetilisest analüüsist».
II ja III auhinna said vastavalt
H. Annuse ja E. Lillo tööd.
Üldise puudusena peab mainima, et ringide tegevusest mingit
aruandlust ÜTÜ
teaduskonnanõukogu ees polnud. Ei toimunud
ühtegi nõukogu koosolekut. Küsimused lahendati isikliku kontakti teel. Teine oluline puudus
teaduslik töö haarab liiga vähe
nooremaid kursusi.
Vara on midagi öelda tänavuse
kohta.
peeti vähe

—

—

V.

Bärengrub

Ühisel nõul ja jõul
(Algus 1. lk.)
vastu. Kiitust ja matkimist vää-

rivad selles
suhtes professorid
J. Lotman, J. Aul ja V. Fainberg,
dotsendid S. Baron, V. Palm,
J. Reinet, V. Masing, kes on ühtja
lasi suured raamatusõbrad
soetavad endale Toimetisi ka teistelt aladelt. Sellistena on kirjasprof.
tuntud
veel
tusgrupis
P. Ariste, dots. R. Kleis jt. Üldiselt mitte palju.
Kirjastusgrupil on kavatsusel
Toimetiste müüginädal, ülevaadete andmine ajakirjanduses ja
raadios, ilmunud vihikute kohta
nimekirjade saatmine dekanaatidesse jms., kuid jooksva töö
askeldustes pole seni nende plaanide realiseerimiseni jõutud. Jätab soovida ka müügi korraldamine (eriti ruumipuuduse tõttu).

guid, kus ta vahel läks erialast
hoopis kõrvale ja kõneles oma
õpetlikkudest
elukogemustest.
Ka nendest
võtsid üliõpilased
huviga osa. Sihikindlalt arendas
üliõpilastes indu
prof. Väides
teaduslikuks tööks. Oma suure
koormuse juures leidis ta igal
aastal aega teadusliku töö mening
histoloogilise
toodika
tehnika kursuse jaoks. Arvukalt
on tehtud tema juhenja terve
damisel võistlustöid
rida tema õpilasi on kasvanud
töötajateks
teaduslikkudeks
Ta on
morfoloogilistel aladel.
olnud juhendajaks ligi 20 kandidaadi- ja doktoriväitekirjale.

dis ja sõnas meie maa ja ka ringi liikmete parimaid saavutusi.

visjoni, ajavad trükikulud kalliks ja põhjustavad ladumisel
uusi vigu, millest osa teosesse paraku sisse lipsab. Ei saa salata, et leidub vastutavaid toimetajaid, kes
oma kohustustesse
pealiskaudselt suhtuvad
ja ei
märka olulisigi puudusi. Drasti-

liseks

graafia

näiteks

L. Väldi

«Mõtteliste

monomudelite

tähtsus füüsikas», mis jäi ilmu-

mata rohkete keele- ja hooletusvigade tõttu.
Kirjastamisprotsessis
tuleb
arvestada ka seda, et enamik Toimetisi on kollektiivse
töö vili.
Üks autor võib olla Moskvas, tei-

ne

Leningradis, kolmas

Habarovskis. On
tähtis sel puhul

koguni

mõistetav, kui

1. detsembril saab 80-aastaseks Eesti NSV teeneline teadlane arstiteaduse doktor prof.
Albert Väides, kauaaegne TRÜ
patoloogilise
juhataja.

anatoomia kateedri

A. Väides sündis Harjumaal
Nagu
käsitöölise perekonnas.
põlvpaljudel eesti vanema
nii tuli
konna
võita
temal
iseseisvalt
ka
raskusi hariduse saamiseks. Ka
tema tee käis läbi Treffneri koolist. Alles väljakujunenud vaadetega täiskasvanud mehena sai
ta 1908. a. astuda Tartu Ülikooli
Juba paari
Arstiteaduskonda.
aasta pärast leidis ta oma õige
ala
asus tööle patoloogilise
mida sel
anatoomia kateedris,
ajal juhatas V. A. Afanasjev,
V. A. Afanasjev oli väljapaistev
vene patoloog-anatoom,
kelle
juures said üliõpilastena innustust teaduslikuks tööks ka sellised teadlased, nagu N. N. Burja
G. R. Rubinštein
denko,
I. I. Sirokogorov. Sellises loovas
õhkkonnas rakendus ka A. Väides kohe teaduslikule tööle ja
juba 1912. a. sai ta võistlustöö
eest kuldauraha. Tema esimene
eksperimentaalne
uurimus
oli
eksperimentaalsele
ning sellele
suunale uurimistöös on ta jää—

Prof. A. Valdeselt
on ilmunud üle 60 teadusliku töö. Eriti
väärtuslikuks tuleb lugeda tema uurimusi düstroofiliste protsesside alalt, missugustele viidatakse meie põhilises (A. I. Abrikossovi ning A. I. Strukovi) paanatoomia
õpikus.
toloogilise
Juhtivalt on prof. Väides tegutsenud eesti arstiteadusliku oskuskeele loomisel ja arendamisel.
Paljud tänapäeval täiesti tavalistena näivad terminid on tulnud kasutusele tema algatusel.
Ta on üks eesti meditsiinilise perioodika rajajatest ning tegutses pikka aega ajakirja «Eesti
Arst» toimetajana. Pärast Suurt
Isamaasõda
oli ta mitu aastat
Arstiteaduskonna dekaaniks.

Heino Arumaa
60
Juubilar

on

meie vanemaid

maj andusteadlasi-kaubatund-

jaid. Ta sündis 2. detsembril
1904. aastal Põltsamaal. Ülikooli

lõpetas kiitusega
(Tartus 1927).
seejärel Vasalemma ja
Rapla
ühiskauplustes müüjana
ning hiljem
samas süsteemis
Nõujuhtivamatel
kohtadel.
kogude korra taaskehtestamisel

Töötas

Eestis lülitus H. Arumaa tööle
Prof. A. Väides töötas pidevalt ENSV Kaubanduse Rahvakomispraktilise
patoloog-anatoo- sariaati,
ka
olles 1945. a. rahvamina, osutades suurt abi kliini- komissari asetäitjaks. Varsti aga
lisele meditsiinile. Ta oli Tartu siirdus meie juubilar jälle konkLinna Kliinilise Haigla patoloo- reetsemalt kaupadega tegelema.
gilise anatoomia osakonna juha- Ta oli mitu aastat Üleliidulise
tajaks ja' rea
aastate jooksul Kaubanduspalati ENSV OsakonEesti NSV peapatoloog-anatoona Ekspertiisibüroo juhatajaks.
miks.
Ta
kuulus
Üleliidulise
Aastal 1951 hakkas H. Arumaa
Patolõog-anatoomide Ühingu ju- TRÜ
Majandusteaduskonnas
hatusse, oli selle ühingu Tartu õpetama üliõpilastele
tööstusosakonna rajaja ja esimees.
kaupade tehnoloogia ja kaubanSamaaegselt
jäi
Me loetlesime
ainult tähtsa- duse aluseid.
ka eksperdiks ENSV Kaubanmaid lõike prof. A. Valdese vil- ta
kaubaeksperjakast tegevusest,
mis ületab dusministeeriumi
kaugelt eriala raamid
ja omab tiisi büroosse. Nendel kahel alal
tähtsust tegelebki juubilar tänapäevani.
paiguti põhjapanevat
kulgeb tema tegevus
eesti arstiteaduse arengu seisu- Eksperdina
kohalt. Prof.
A. Väides töötab kogu ENSV territooriumil; pole
õppeväga intensiivselt, paneb töösse sellelgi suurt vahet, kus
kogu oma hinge, nõudes tööd ka tööd tuleb teha.
Oma teadmiste ja kogemuste
üliõpilastelt ning kaastöötajaedasiandmise kõrval on H. Arutelt. Kunagi ei rahuldu ta saavutatuga. Nõudlikkus pole talle maa neid ka paberile pannud.
mitaga kunagi olnud eesmärgiks Tema sulest on ilmunud
omaette, vaid ikka ainult abi- med TRÜ rotaprindi väljaanded,
kergendavad
üliõpilaste
nõuks, mis aitab viia edasi mis
tööd.
arstiteadust meie vabariigis.
Kuigi H. Arumaal on läbi käiProf. A. Valdese viljakas töö dud aastaid juba rohkesti, jätja kohusetundlik ellusuhtumine kub tal aktiivsust ja elurõõmu
on eeskujuks tema õpilastele, mitte ainult töös, vaid ka suhtsügava lemises üliõpilaste
ja kolleegikes suhtuvad temasse
ja dega. Jääb soovida, et need iseÕpilased
lugupidamisega.
kaastöötajad soovivad
juubilaloomujooned säiliksid veel kaua
rile tervist ja õnne veel rohkeH. Arumaale nii iseloomulikul
kujul rõõmuks üliõpilastele
ja
teks aastateks!
U. Podar
kolleegidele.

on toimetaja nud truuks seniajani.
operatiivsus.
Pärast ülikooli lõpetamist piTõsi on see, et mõned käsikirSelge on see, et kirjastusgrupp jad ja trükilubadega poognad on di A. Väides arstina osa võtma
peab
viivitamatult
alustama kuude viisi trükikojas seisnud. Esimesest maailmasõjast. 1920.a.
asus
tööle Tartus.
jälle
ta
Toimetiste süsteemikindlat tut- Nagu teada, on Hans Heidemanvustamist, milleks palume abi ni nim. trükikojal plaani täitmi- Doktoriväitekirja kaitses 1922. a.
ka kateedritelt ja dekanaatidelt. sega
raskusi. Tahaksin siiski 1930. a. valiti A. Väides patoPaneb tõesti imestama, et Toimärkida, et trükikoda on või- loogilise anatoomia kateedri juhatajaks professoriks. Sellel kometiste kohta ei ilmu retsensioomaluste piirides ülikooli töödega
ne, mis on tähtsad mitte üksnes kiirustanud ja neist mõnedki vä- hal töötas ta kuni 1962. a., mil
leviku seisukohalt. See oleks oluga operatiivselt välja andnud. pidi tervislikel põhjustel mineline vahend teaduse arendami- Teoste sujuvama ja kiirema ilmu- ma pensionile.
seks ja laiema avalikkuse tut- mise huvides on vaja, et käsikirProf. A. Väides oli eeskujulik
vustamiseks probleemidega, mil- jad laekuksid . kirjastusgruppi pedagoog. Tema loengute malega ülikoolis
tegeldakse. Võib- aegsasti, seejuures võimalikult terjal oli rangelt süstematiseeri-olla osutub vajalikuks retsen- korrektsetena.
äärmiselt täpne
tud, esitusviis
sioonide organiseerimine? IgataOn täiesti loomulik ja kiiduja loogiline. Ilukõnelist sõnade
hes peaksid redaktsioonikolleeväärnegi, et rohkesti
töid leiab tegemist ei salli ta ei õppe- ega
giumid nende ilmumise eest ajaavaldamist mitmesugustes teistes teaduslikus töös.
loengud
Ta
hoolt
rohkem
kirjanduses
väljaannetes,
vennasvabariikide haarasid kaasa kogu auditoo«Sa oled siis nüüd tartlane?»
«Küll võib seal kolkas igav
kandma.
ja välismaa omades, kui aga esin- riumi. Juba kogenud ja üldiselt pöörduvad minu poole endised olla,» mõtlevad mõned. Aga meil
Mainida tahaksin veel üht fak- datakse TRÜ-d. Vaevalt, et seda tunnustatud hea lektorina ei vä- koolikaaslased.
ei ole igav. Me oskame igavuse
ti, mis kirjastusgrupis silma tor- nähtust kuigi oluliselt ajendab sinud prof. A. Väides ikka täienVastan peanoogutusega.
vastu võidelda.
(meeldija
kiirus
paberiküsi- damast ja parandamast õppetöö
kab. Nimelt üliõpilaste
ilmumise
»Kus sa elad?»
Alumisel korrusel asub Kärevaks erandiks on vene keele ja mus. Vägagi küsitav on võõrkeel- metoodilist külge. Mõnel aastal
«Käreveres.»
vere rahvamaja. Igal neljapäekirjanduse osakonna üliõpilased) sete vihikute massilise väljaand- pidas ta fakultatiivseid loenSellele järgneb pikk imestus- val külastab meid kino. Mare
vähene huvi Toimetiste vastu. mise otstarbekus. Olgu
need
(saksa fil. osak. I k.)
kõne
kas tõesti on ülikoolil Kasela
Muidugi tuleb arvestada mate- ikkagi erandjuhtumiks. Toimetikuidas oskab klaverit mängida ja nii
Käreveres ühiselamu,
riaalseid kaalutlusi ja loodetased on ju varustatud võõrkeelsesealt linna saab, kuidas sinna saab mõnikord pärast kino ka
vasti paljud loevad nejd raamate resümeedega. Kõik laiemat husõita saab, kas pole vastik käia tantsu keerutada. Mare juhentukogus, siiski näib, et enamiku- vi pakkuvad vihikud peaksid aga
jne. Vastan
jõudumööda kõidab ka
meie ansamblit, kus
le pole teaduslike tööde lugemikeeles,
eranditult ilmuma vene
et laulavad Ene Palgi,
gile küsimustele.
Ülled Vei
Räägin,
Eeloleval
nädalavahetusel
ootab
se vajalikkust küllaldaselt selginagu ongi tavaks saamas. Meie
ühiselamu on Käreveres tõepoo- ja Saar ning Sirje Tuvi. Meist enteid
kaks
Pühuvitavat
üritust.
tatud, pole neid õpikute kõrval teaduslikele töötajatele ei ole
et sõit on natuke tüütu, dist koosneb ka rahvatantsurühm,
hapäeval, 29. novembril algusega lest,
täiendava materjalina soovita- keel probleemiks, mis aga puuviga. ise loeme luuletusi,
elul ei ole üldiselt
ise oleme
aga
esineb
Kosenkrasm. I.
tud. Leigust on märgata isegi tub välismaade teadlastesse, siis kell 12
lepib
ja tunneb mulle näitering. Ise tähistasime luuleKüsija
nius
AÜN Tartu Kultuurihoones
üliõpilaste teaduslike
kogumike nõukogude
teaduse
tormiline
südamest
kaasa.
Lahkumisel õhtuga Anna Haava sünnipäeva.
ostmises, mis ometi peaksid suuareng sunnib neid paratamatult teemal «Eesti kino minevikuraavaldab ta siirast lootust,
et Ise pidasime maha oktoobriremat huvi pakkuma. Võib-olla omandama vene keelt. Võiks ka dadelt». Ettekannet illustreeritak- meid õige pea linna tuuakse. aktuse, loomulikult koos kohapärinevate
se
filmiarhiivist
uniaitavad ÜTÜ ja komsomoliorga- resümeedele rohkem ruumi anda,
Seda loodame ka ise, kuigi Kä- liku rahvaga. Järgmisel laupäefragmentidega
kino- revere
murrangu kuid see pole kerge, kui autoreid kaalsete
nisatsioon
sellesse
...
segakavaga puhkeval teeme
ja
kroonikatest
dokumentaalfilon palju (pealegi on trükipoogtuua.
õhtu. Uueks aastaks toome lamis
enamikule
midest,
on
kinoVäga õige on Toimetiste kiirenate arv kindlaks määratud).
vale näidendi. Ja seda kõike
sõpradele senini tundmatud.
ma ilmumise nõue. Mõistetav on
Käesolevas kirjutuses paljudele
teeme üheksakesi.
Meid on 9. Terve suure kaheEsmaspäeval, 30. novembril toi- kordse ühiselamu peale üheksa
autorite kannatamatus, taunitav raskustele viitamine ei tohiks kõKärevere ühiselamu on omaigasugune põhjendamatu venitalada vabanduste seeriana või mub Vanemuise tänava õppehoo- tüdrukut: kuus alumisel ja kolm ette väike
riik. Ja millegipärast
mine, seda enam, et autorid on kriitika mätsimisena. Kindlasti ne suures auditooriumis algusega ülemisel korrusel. Maja asub tundub,
et elu selles väikeses
vaeva näinud n.-ö. ühiskondliku viib käesolev mõttevahetus, mil- kell 19 neljas õppus fakultatiiv- kaks ja pool kilomeetrit suurest riigis on täisverelisemgi kui mõtöö korras. Paha on aga see, kui lesse loodetavasti lülituvad, ka kursusest
«Sissejuhatus kinoteest eemal kruusatatud maan- nes teises ühiselamus.
kiirust taga ajades esitatakse kompetentsemad
seltsimehed, kunsti». Sedapuhku võetakse kõ- tee ääres. Ümberringi pole rohKui ta ainult veidi lähemal
poolvalminud käsikirju. Hiljem ühisele eesmärgile suure sammu ne ja vaatluse alla küsimus filmi kem kära, kui
see, mida ise oleks, see Kärevere!
Ja kui
hulganisti
Toimetiste
hea
kvaliparandusi lähemale.
kujunduslikust atmosfäärist, mitehakse.
teeme. Vahel harva sõidavad meid ometi linna toodaks, et
kõigile.
veergudele ja poognatele (näiteks teet ja levik on auasjaks
da illustreeritakse filmikatken- mööda meiereisse piima viivad me sellest üldisest üliõpilaselust
«Bloki kogumikus»), mis nõuavad
ditega.
jumalikud ka osa saaksime.
vankrid.
G. Noppel
Siin on
mitmeid korrektuure, masinareTRÜ kirjastusgrupi juhataja
tingimused õppimiseks.
TRÜ kinosõprade ring
A. Alavainu

Mina elan Käreveres

—

Kinohuvilised!

*

Rännurajad k Rännurajad
AUTO!
HIBIINIDES

Rännurajad
Nuustakul,
1/ ui
oled käinud
siis sea sammud kaugemale.
Jätsime hüvasti väikese Eestiga ja alustasime sõitu kaugusseekord viis tee Kaukaatesse
siasse.
Petseri, Pihkva, Ostrov, Opotštäies
ka, Vitebsk ja siis Dnepr
—

—

jõus ja hiilguses.

eest kaitsvad alleed; kehakinnitust pakkuvad toidubaarid, resto-

ranid.

Vaimutoitu

grusiinlased aga
õppeasutustest

ammutavad

kõikvõimalikest

neid on seal
tõesti loendamatult palju.
... Sevan,
Sa oled tõesti imeline ...
Kangesti rahutu, võimas, sün—

Matkamärkmikku
Aga Dnepr voolab oma voolamist. Seekord oli ta tusasevõitu,
hall ja sogane, õlilaiguline.
Ei ole vist ühtegi inimest, kes
suudaks külmaks jääda Ukraina
Kiievi vastu. Meid
kaunitari
ta võitis. Suur, avarate tänavate,
väljakute ja parkidega linn.
Ajalooline Poltaava, suurejooneline Harkov ja Rostov. Meie
ja
ümber on päevalill, kõrgem
lopsakam, kui ma kusagil varem
näinud olen. Riitsinuse- ja viljavöljad. Kirsid ja murelid teeäärsete puude otsas lausa kutsuvad
end hävitama. Oleme ju Kubaani
orus. Kuigi on alles juuli algus,
käib siin viljalõikus täie hooga.
silmapiirile
Järsku kerkivad
sarnanevad
tuhahunnikutega
mäekuhilad. Esialgu üks, siis teine, kolmas, neljas, viies ja ongi
Pjatigorsk.
viie mäe linn
Unustamatu mulje jätavad Lermontovi ja tema tegelastega seotud kohad! Duellipaik on tõesti
selline nagu keskkooli kirjandusõpiku leheküljel. Jessentuki, 2etõeleznovodsk, Kislovodsk,
lised kuurordilinnad
mineraalveeallikate ja rohelusega.
—

—

—

Kazbek. Algab

raske

teelõik,

sest paduvihm on mägedest alla

veeretanud kaljurahne, mis sule-

vad tee.

Kazbeki külje all asub samanimeline restoran, kuhu astuvad
sisse kõik turistid maitsma ehtsat šašlõkki. Seda peavad sööma
isegi need, kes
lambaliha ei
armasta, siin on selline kirjutamata seadus. Meile jäid Kazbeki
ka
tipud vallutamatuteks, kuid
väiksema mäega on kaunis raske
toime tulla.
Oleme oma
«eksirännakute»
ühes tähtsamas sihtpunktis
Tbilisis. Teaksite te vaid, kui
sõbralikult ta meid vastu võttis!

—

grusiinlased
alustasid
vestlust otse tänaval, auto num-

Paljud

ber reetis meie päritolu silmapilkselt. Üllatavalt tore oli kuulda, kuidas bussitäis grusiinlasi
hüüdis oma tervituse kanges eesti keeles. Esialgu ei saanud nagu arugi, et see meile oli määratud, sest tuli nii ootamatult. Ja
linn ise on suurepärane, seni nähtuist kõige kenam. Kõiki linnajõudnuid tervitab Gruusia vabaduse sümbol
monumentaalne
naine veinikarika ja mõõgaga.
Sõpradele veinikarikas, vaenlastele mõõk
selline on selle maa
seadus
ja aegadest juurdunud
—

—

kohame.

Meeldivad

tänavad,

kuumuse

ge. Ainult mõneks tunniks südaoma näo sõbralikuks
siis oled sa helesinine, lõbusailmeline ja nagu kangesti hoor. Päike
teeb Sinuga
päeval muudad Sa
—

sirvides

sil-

omanikud kabiinis, kaovad

mist ... «Kuhu jääb siis meie
masin?»
tunneb Reet
muret.
aega möödas, ei midagi.
Tükk
(Algus ajalehes «TRÜ» nr. 3ö.)
Palmi tegi paar tantsusammu ja
Reet laulis tuju tõstmiseks: «Mi- @ Tartu—Leningrad—Kirovsk
Väikese vahepeatuse järel VõLapi loodus*
rus seisime taas teeveerel, seal, na lähen «Volgaga» ...» Samal Imandra järv
Montšegorsk (jalgsi)
kus
teeviit
näitas Petserisse ajal vilksatavad «Volgad» möö- kaitseala
da, jättes meile vaid põlglikud
—Olenje—Murmansk—Konda48 km, Pihkvasse üle 90.
edasi. pilgud.
Jupikaupa
poga—Kivatš—Leningrad—
liikusime
Pole viga! Kõik tuleb õigel ajal Tartu. Kokku 4500 km •
Ühest masinast ei tahtnud kuidasoe ja mõnus oli sellele, kes oskab oodata. Juba
gi lahkuda
külitada viljakottidel ning jälgiÕppeekskursioon Koola poolda möödavilksatavaid panoraasaarele ja Karjalasse on geograafiaosakonna III kursusel muutume.
Jälle maanteel. Näete, «Zaponud juba traditsiooniliseks.
rožets» vurab mäest üles. Stopp!
Kõige enam on meelde jäänud
Väike seisak ja 3 inimese võrra peatubki suur MAZ ning me kiimatka esimene päev. Tutvumine
täienenud masin veereb edasi gume kõrgel istmel Puškinskije Lapimaaga algas Hibiinide tundautode Gorõsse.
Petseri poole. Isiklike
rasüdames paiknevast Kirovskist,
omanikud polegi nii ebasõbraliKaitseala võttis meid vastu mis on tuntud apatiiditootmise
kud, nagu mõnikord räägitakse. suure luuletaja pildi, tema lemkeskusena. Siit saab toorainet
mikaastaaja ja selle juba- valmiPetseri kloostri väraval ootaka Maardu Keemiakombinaat.
matu takistus: «ÄeByuiKH, rge nud rikkustega: «Ostke MihhaiLiikumist alustasime Moskva
Ostsime, ülikooli geograafiajaamast. Seljaioökh?» Tükk aega seletasime lovskoje
aia
õunu!»
näitasime
lõpuks
maitsesime
head!
keeles,
... päris
eesti
harjumatusest
kotid
tundusid
stoppi
ja sisse saime! Ilmselt
Mööda parki jalutades võrdle- tinarasketena. Viis kilomeetrit
kummaline
on autostopil mingi
sime seda joonisega Puškini aega- käidud, viskasime nad kergendest. Vahe on vaid puude kasvus. dustundega
võlujõud. Kloostris kutsuti paraKirovski botaanikajasti õhtupalvusele. Suur kell Muu on jäänud muutumatuks. aia peahoone seina
äärde. BoSel aastal avastati kaks tööliste taanikaaed,
alustas kumedalt oma laulu pommida nimetatakse ka
pom-pom. Teine sekkus pamelamutele kuulunud vundamenti polaar-alpiinseks, asub Vudjavrtpam. Neli väikest kiirustasid ja hooned taastati. Majamuušorri jalamil ja on põhjapoolseim
mustades talaarides aeglaselt asseum. Puškini parima sõbra Äri- Nõukogude Liidus. Aiaga tutvu...
habemikke
kirikusse
pimtuvaid
na Rodionovna tare
see kõik
tõuseme aeglaselt mäkke.
meiegi. on väga lähedalt seotud poeediga. des
pin-pim-pin.
Läksime
Vastavalt
sellele muutub ka
taimkate. Suhteliselt sirgetüvelistest kaskedest ja siberi kuusest
koosnev mets muutub järk-järgult madalamaks. Kuusk kaob,
kask hoidub aga vääneldes üha
enam maapinna lähedale.
piiriJõudsime botaanikaaia
dest välja. Et oleme juba peaaegu poolel teel, ei taha loobuda
Vudjavrtšorri vallutamisest, kuigi see oleks nii-öelda plaani ületamine.
Päike kõrvetab halastamatult.
Seda aga, et oleme polaarjoonest
ligi 200 km põhja pool, tuletavad meelde platoo serval valen—

—

—

—

STOPP!

imet ja Sa ei pane talle vastu.
Siis aga sunnid jälle ennast
arvestama. Algul oled tumesinine ja kohisev, seejärel äärest hall,
keskelt roheline, kuid kohin jääb
ikka. Sa elad. Isegi kõige julgem
ei söandanud end märjaks kasta.
Usun, et mõjusid mitu tegurit:
hirmuäratavalt külm vesi, Sinu
tuuled ja Su sünge pale.
Meie rännu kõige lõunapoolsemaks punktiks oli Jerevan. Hingemattev kuumus sundis uskuma, et Sevani külm hingus on
siin tõepoolest haruldaselt omapärane nähtus.
Igaüks meist tahtis olla esimeja selle taha kinni
ne Ararati
jäänud Noa laeva leidja. Enese
kurvastuseks ja teiste heameeleks ei tulnud keegi sellega toime. Igas linnas olime nõu küsinud miilitsameestelt, ei saanud
nüüdki teisiti. Seekordne palve
näidake
oli aga eriskummaline
meile Araratti! Sõbralik mees seletas, võttes käedki appi, kuid
meie vaatasime ikka ilmselt kaunis rumalate nägudega. Siis hüppas ta mootorrattale ja käskis
meid järgneda. Sõitsime samasse
paika, kust olime tulnud. Pilvedest kerkis mäetipp, lumine jä
suursugune. . Hommikul oli ta
pilvedesse pugenud.
Selle päeva õhtust algas puhUsklikud palvetasid agaralt ja
kus sõna tõsises mõttes. Päike ja papp puistas neid üle viirukinäol
vesi, vitamiinid puuviljade
suitsuga. Pühakud vaatasid üksja vahelduseks kodunt kaasavõekõikselt ikoonidelt
tud kartulid ning suitsuliha. ViiMeil oli kummaliselt rusuv
masteta tüütaksid isegi kõige tunne, seepärast
veidi ringi
maitsvamad lõunamaa-annid rut- jalutanud, lahkusime.
tu ära.
Uuesti teel ... Pihkvasse saime
Püüdsime tungida ka veealuse laternate süütamise ajaks. Ööriigi saladustesse. Sellel aga, kes maja oli tarvis. Ei tea, kas oli
paneb esimest korda maski ette põhjuseks meie eneste optimism,
ja lestad jalga, tuleb nii mõnigi kuid. matkal olles kohtusime enakord veest välja tulla roheka masti heade, südamlike inimesnäoga.
tega. Nii ka seekord: ühiselamus
Meri jäi magnetiks. Sõitsime hakkas valvuritädi kohe helistatast natuke kaugemale ja jälle ma ja peagi tuli tütarlaps, kes
tagasi.
viis meid tuppa, vabandades: «On
Ritsa järv. Suhhumi, Sotši ja ainult kaks tühja voodit, ei saa
neist kõigist võiks igale eraldi aset.» (Tüdrukud olid
Novorossiisk
ise ka kahekaupa, et meid majurääkida.
Tagasi sõites olime muljetest tada ...) Hommikul andsime aadressid, tulgu külla!
tulvil.
ära
Pihkvast väljasõit... istume
Sõber, kui oled käinud
teeserval ja kinnitame keha. TäisNuustakul, siis ...
lastis autod, lehvitavate kätega
R. Leet
—

—

.

—

—

davad lumelaigud.

Selja taha jääb üks mäenukk,
siis teine. Otse meie all sinetab
Vudjavr
(«javr» tähendab lapi

keeles

«järv»). Edevalt
vetepeeglisse Kirovski

Üksinduse saarel seisab praegugi
pink, kus ta sageli armastas viibida. Mööda pärnaalleed kujutled
kõndimas möödunud sajandit ...
Pihkvasse tagasi viis meid Leningradi ekskursioonibuss. Aga
seepäkodu oli ju veel kaugel
rast seisime kella 8 ajal õhtul,
«stopid» peos, pimedal maanteel.
Keskööl
seisid 3 ülemeeliku
'näoga tüdrukut Cesisesse viival
teenurgal. Ees ootas Cesis Valmiera—Valka—Tartu. Öö oli soe
—

—

ja taevas selge, maantee ainult
meie päralt. Vilasid tähed, pilgu-

kaugeid silmi.
üks, teine ... üle 10 ..
kõik pakilised soovid said südamelt ära! Kõndisime lauldes, rääkisime inimestest, inkade kultuurist ja õnnest.
Viimasel teeosal meil tõepoolest
veab autodega. Õhtupoolikul saabusid 3 matkaselli Tartusse ta-

tasid meile oma

Langes

gasi.

M.

Suurorg

•

Kondapoga—Kivatš—Sirvas—
—

heledad

hooned. Tundub, et need asuvad
ainult kiviviske kaugusel.
Lumelaigud on nihkunud lähemale. Võime näha laviinide jälgi.
Veel järsk tõus mööda hämmastavalt korrapärase kujuga kivipanku. Näib, nagu oleks keegi
meelega kivi lahmakad lõhestanud

ja siledaks
tahunud. Lõpuks
jõuame ihaldatud tipule ja meie

ees avaneb... Ei, mitte oivaline
vaade ümbritsevatele tšorridele
nagu lapi keeles
nimetatakse
neid tasaste lagedega mägesid,
vaid hoopis lõhe, mis lahutab
meid seekord vist päris tõelisest
tipust. Tuleb laskuda. Meie viimane tõus muutub seega nulliks.
Uue hooga alustame rünnakut
Vudjavrtšorri
tõrksale
mäele.
tipp, õigemini lagi on esimesel
pilgul
üksluine hall kiviväli.
Platoo teiselt servalt hakkame
end
laskuma. Järsku leiame
samblikuriigist. Tiheda vaibana
katavad nad maapinda. Ja missugune oivaline värvide harmoonia! Pehmed pastelltoonid varieeruvad hallist roheliseni ja
kollasest punakani.
Platoo aheneb pikaks kitsaks
seljakuks. Astume mõned sammud vasakule ja põrkame tagasi.
Otse meie jalge ees haigutas sügavik. Tsirkusorg. Kolmest küljest piiravad teda hambulised
tumehallid kivikolonnid. Päikese

tingimata üle järve viinud. Nüüd
ta seda kahjuks teha ei saanud,
juhatas vaid korraliku vanataadi
viisil pikalt ja laialt, kuidas järve kallast mööda sihtkohta jõuda.
Eelmisel õhtul olime Karjala välja puhanud, seetõttu asusime Tänasime teejuhatajat nii hästi
mahajäetud külakeses ehtsas soohommikul rõõmsa meelega linnu- kui oskasime ja kiirustasime
me saunas käinud ja hiljem end laulu ja päikesepaiste saatel tee- lahkuma: päike vajus ju järjest
le. õhtusse oli palju aega, kõigil madalamale. Kartsime sääski ja
tuju hea ja suured plaanid. Aga pimedust.
eest varjatuna kössitavad nendel
teatavasti on plaani tegemine
Pärast seda, kui olime sumanud määrdunud lumelaigud. Oru põhalati lihtsam kui täitmine. Nii hulk aega soos, söönud murakaid jas helgib aga kausikujuline järjuhtuski, et kell näitas juba päja näinud tosinate kaupa põdra vekene kord meriroheliselt, kord
jõudsime
rastlõunast aega, meie aga seisi- jälgi,
videvikus sügavsiniselt. Vaikime. «Kuratme alles kuuekesi Oreh järve kal- igatsetud maaninale. Ronisime lik!» sosistab keegi. Ja see on
dal. Oli tarvis üle pääseda
järsust mäenõlvast ähkides üles. vaatepildi parim iseloomustus.
tahtsime ju õhtuks matkaplaani Siis hakkasime otsima kalameesEdasi tuleb laskuda üsna järtäita.
te onni, mis taadi juhatust mööda sust nõlvast. Jalad takerduvad
Lootes veel kord kohalike elani- siin kuskil pidi asuma. Nagu kutüütult vaevakaskedesse, põlved
ke vastutulelikkusele, hakkasime nagi võõrad ja asjatundmatud, nõtkuvad.
Enam pole tahtmist
järvel triivivaid paate huikama. läksime algul just vastassuunas vaielda selle üle, kumb on rasEhk mõni viib meid üle? Küll ro- ega leidnud midagi. Tulime siis kem, kas tõus või langus. Keegi
nisime kaldal kasvava kase otsa vantsides tagasi ja kohtusime ot- kukkus.
naerupanvakas
Hele
ja lehvitasime rättidega,
küll sitavaga mõne meetri kaugusel aitab ta aga üsna kiiresti jalule.
tõstsime häält maapinnalt, aga kohast, kus olime mäkke roni- Puhkamiseks pole aega. Oleme
nud. Ometi oli ta meil käes! Ja juba niigi hilinenud poolteist
seekord ei aidanud miski.
Lõpuks olime kaotanud hääle missugune veel! Ehtsast muinastundi. Laagrikohani on aga veel
pikk tee.
ja suure hulga optimismi ning jutust. Ainult kanajalad puudutahtsime just hakata mööda kal- sid. Katus kuusekoorest ja kõrT. Lillepalu
last edasi astuma, kui... siinsa- guselt jäi maha meie kõige lüheE. Muuga
mas meie kõrval põõsa taga ... mastki tütarlapsest. Onnike oli
taat. Ja meie karjusime hääled mõeldud kolmele, meid muidugi

Ehtsas muinasjutumajas
Belaja gora—Paloselkä—Mänty180 km •
selkä—Medvežegorsk

piiluvad

—

mahtus topelt sisse ja... ei mäkähisevaks!
Aitasime siis taadil kiruda neid, leta, et oleksime kuskil toredakes tema paadiga olid õngitsema mat ööd veetnud.
sõitnud, sest muidu oleks ta meid
K. Smidt

SakAuSlül&ikt
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3.

KOMMENTAAR

VAIKE KASK

DISKUSSIOON

näitus

Ülikooli mistahes kateedri laborant on neid vaikseid tööinimesi, kes suure hoolega ja peaaegu märkamatult päevast päeva
täidab oma tööülesandeid.
Kateedri rahutu õhkkond,
aas-

—

—

praktika
pideva
paljude õppejõududega, üliõpilastega, töötajatega mujalt vabariigist ja- kaugemaltki, kelle pöördumisel kateedri poole on nemad esimesi
vahendajaid, teevad neist oma-

näol

SELLEL

IGAVESEL

TEEMAL

TÕI

PÄRIS PALJU VASTUKAJASID. TOIMETUS ON ARVAMUSEL, ET PÕNEVUST SAI KÜLLALT TEKITATUD JA
SEETÕTTU ANTAKSE JÄRGMISES NUMBRIS SÕNA
KES
PSÜHHOLOOGIDELE JA PEDAGOOGIDELE,
RÄÄGIVAD KÜLL VÄHEM EMOTSIONAALSES, KUID

Tõesti, seda näitust tasub vaaAllsalu, Madata. Kolm nime
on juba ammu tuttalin, Polli
vad, aga seekord võime vaadata
nende loomingut lausa «massili-

tate-pikkune

kontakti

Räägime armastusest

Kolme kunstniku

SEDA MÕJUVAMAS FAKTIDE KEELES.
selt» ja niiviisi täiendada aastate
jooksul tekkinud muljet.
Allsalu, kes viimastel näitustel
Uut teatmekirjandust TRÜ
esines rembrandtlikes toonides
portreedega, on nüüd välja pannud hulga muinasjutulisi visiooАтлас народов мира. Москва
В. Ф. Кремпольский, М. М. Мекne, mis säravad sisemises valguлер и Г. А. Гинзбург. Справочses. Allsalu kaldub sümboolikasse. 1964. (8), 184
ник, картографа. Москва 1963
Aed kehastab elu liikumist ja
Хемп, Э. Словарь американской 417
Iк.
lõppematust, inimesed
hoiavad лингвистической
терминологии.
указатель
Библиографический
käes õuna ja mõtlevad läbikäi- Москва 1964. 264 Iк.
геодезической
литературы за 5 лет.
dud teele, põlvkond järgneb põlvДиссертации на степень доктора 1957—1961. Москва 1964. 266 Iк.
konnale ... Aeg-ajalt sekkub siia
и кандидата
наук, заA. ГГ Терентьев и Л. А. Яновirooniat, aga see on õrn ja sordii- щищенные в медицинских
1951 —1955 гг. Москва ская. Химическая литература и
(«Madrus
all
ni
ja madonna»). 1964.
262 Iк.
пользование ею. Москва 1964.
Tehnikas ületab Allsalu oma
Скарлатина. Библиографический 319
naabrid, vahendid on kõik lausa
Iк.
указатель отечественной литератуorgaanilised.
Б. Земляной и Ю. Чевокина.
ры.
302
1964,
(1928—1958).
Киев
Iк. В мире занимательных фактов.
Mölin, üks Tartu intelligentseИ. М. Кауфман. Географические
maid kunstnikke, esineb suure словари. Библиография. Москва Алма-Ата 1964. 351 Iк.
Путешествия.
Приключения.
hulga portreedega. Ajuti on neis
78 Iк.
Фантастика.
Рекомендательный
nukruse hõngu, millest küll üle 1964.
ollakse, et teisal aja närvilist rütСписок районов, упраздненных в указатель литературы. Москва
mi tabada. Üle laste unenäo lao- связи с укрупнением сельских и 1964. 222 Iк.
tub valgepilveline muistend ja образованием промышленных райТ. Алексеев. Справочник по жиloomad tunnevad end oma maa- онов (декабрь 1962 г.
февраль лищному законодательству для
профактива. Москва 1963. 310 Iк.
ilmas iseseisvalt ja ülbeltki... 1963 г.). Москва 1964. 179 Iк.
названий
жителей
Словарь
Ka seda näitab Malin, kuidas nn.
Быховский
В.
А.
и
Б.
КараК.
tööstusteema kunstiks saab ...
(РСФСР). Около 6000 названий.
Библиографический
спрапетян.
Iк.
Polli on nagu äikesepilv, mis вочник по инженерной
сейсмоло- Москва 1964. 399
книг о муmürina ja kolinaga üle maa veeB.
Трайнин.
Среди
сейемостойсости
гии и
сооружений. зыки. Выпуск 3. Что читать о комreb, aga samal ajal ka stiliseeriЕреван, 1964. 355 Iк.
позиторах Италии и Франции. Леtult õrn ja puhas. Peatugem JeИстория техники. Библиографи- нинград 1963. 66 Iк.
lena Poznjaki portree ees, vaaческий
dakem, portreed egiptuse reljeefiуказатель
Цунами. Аннотированная биб1957—1959,
dega!
Samas voolab
meeletu Москва 1964. 384 Iк.
лиография на русском и иностранrongkäik
diagonaalis üle halli
ных языках за 1726—1962 гг. Моpildi. Pollil on palju jõudu, kuigi
Välisperioodika koondnimestik сква 1964. 111 Iк. (770 шт.).
ta vahel ei oska seda kuhugi 1964. (ENSV
raamatukogudes).
Ударные волны. Аннотированpanna.
Loodusteadused.
Matemaatika. ный библиографический указатель
Rõõmustav on kõigi kunstnike Tehnika. Põllumajandus. Medit- отечественной и зарубежной литеteemaderingi avardumine. Pole siin. Tallinn 1964. 260 lk.
Москва
ратуры.
(1950 —1959).
kramplikku
küsimust:
enam
McGraw-Hill
of 1964. 187 Iк.' (1469 шт.).
Yearbook
on see sobiv pildiks teha; seience and technology.
1961
Энциклопедия измерений конkunstnik lähtub oma intuitsioo- review. 1962 preview. New York/ троля и автоматизации. Выпуск 2.
enamikel
ja
pole
Chicago
see
teda
nist
1962. 558 lk.
Москва-Ленинград 1964. 164 Iк.

Teaduslikus Raamatukogus

moodi
asendamatud
inimesed
kateedri siseelus.
Üks selliseid
oli äsja raske haiguse tagajärjel
suikunud
enneaegu
surmale
vanemlaborant
Vaike
Kask
(sünd. 1917. a.) saksa keele ka-

teedrist.
V. Kask

töötas ajavahemikus
1944—1957
vanemlaborandina
TRÜ eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedris,
kust siirdus
samale
võõrkeelte
kateedrisse
kohale. Seltsimehelikuna ja reipana on sööbinud Vaike Kask
kõikide mällu, kellel on olnud
võimalusi kogeda tema kohuseja
tundlikku suhtumist töösse
suurt humaansust kaasinimeste

nomisten».
Dokumentide valimikule
«Eesti rahva ajaloost
Põhjasõja aastail
1700—1721»
tõlkis V. Kask rea ürikuid saksa
keelest jne.
V. Kask tegi ka viljakat ühisvastu.
kondlikku tööd.
Kaastöötajate mälestuses elab
Pärast väsitavat päevatööd kateedris tegeles Vaike Kask jõu- Vaike Kase kuju veel palju
deajal võimaluste piirides teapikki aastaid. Ja et tema põrm
dusliku tööga. Tema koostatud puhkab oma sünnilinna mullas,
Majandusteaduskonna üli- soovime talle: sit tibi terra paton
õpilastele lisalektüüriks vajalik riae levis!
tekstide kogu «Texte für ÖkoSaksa keele kateedri kollektiiv

%

Dotsent E. MÖLS
geoloogiast»
«Kose kihelkonna
omistati 1937. a. I auhind. Sellele
uurimusele järgnesid peamiselt
rakendusliku suunaga tööd meie
aluspõhja litoloogia, maavarade
ja pinnakatte kaardistamise alal.
Suure praktilise väärtusega oli
Eesti mineraalseid ehitusmatermille
kokkuvõte,
jale käsitlev
eest omistati talle magistri-, hiljem kandidaadikraad.
Nõukogude võimu taaskehtestamisel Eestis asus ta tööle Eesti
NSV Tööstuse Teadusliku Uurisektorijuhatamise Instituudi
jana.

Tartu Riikliku Ülikooliga on
dotsent E. Mölsi tegevus seotud
1945. a. sügisest, mil ta kutsuti

mineraloogiakateedri
juhataja
kohale. Sellest ajast alates rakendas E. Möls kogu oma jõu,
teadmised ja oskused noorte nõukogude geoloogide ettevalmistamisele. E. Möls oli TRÜ geoloo19. novembril suri Tartu Riikgiaosakonna üheks
organiseeriliku Ülikooli kauaaegne õppejaks ning kõigi noorema põlvjõud ja endine kateedrijuhataja, konna
geoloogide
õppejõuks.
geoloogia-mineraloogiakandiE. Möls töötas mineraloogia,
daat dotsent Evald Möls. See oli hiljem geoloogiakateedri juhasuureks kaotuseks nii TRÜ geo- tajana 1960. aastani, mil ta halloogiakateedrile kui ka kogu Nõuveneva tervisliku
seisundi tõttu
kogude Eesti geoloogideperele.
juhatamisest ja
loobus kateedri
Dotsent E. Mölsi elutee ei olnud jätkas pedagoogilist tööd geoloodotsendina.
Oma
kerge. Sündinud 14. mail 1905. a. giakateedri
Tallinnas
vabrikutöölise palju- 19-aastase pedagoogilise tegevuse
tal vältel tegi E. Möls ennastsalgavat
lapselises perekonnas, tuli
juba varases nooruses võidelda tööd: ta õpetas kokku ligi 20 erimajanduslike raskustega. Et saa- nevat õppeainet. Vaatamata seligasse
da haridust, pidi teadmistejanu- lele suutis ta süveneda
ainesse ja sisendada üliõpilastes
line nooruk siduma õppimise pihuvi kõigi tema poolt õpetatadeva leivateenistusega. Lõpetanud
1925. a. Tallinnas Kaarli vate distsipliinide vastu.
Dotsent E. Möls oli pedagooreaalkooli ja teeninud rea aastate vältel laevadel madrusena, gina autoriteetne ja lugupeetav
võis ta alles 1933. a. astuda õppi- ning inimesena haruldaselt sü-

ma Tartu Ülikooli MatemaatikaLoodusteaduskonda.
Juba üliõpilaspõlves avaldusid
E. Mölsi võimed teaduslikuks
uurimistööks. Tema võistlustööle

juhtudel petnud.
Ma ei pretendeeri siin hinnangule; tahaks lihtsalt veel kord
tähelepanu juhtida. Kunstimuu-

• Juhib ajaloo-osakond ja ajaseum asub Vallikraavi tänavas.
loo-osakonna II kursus. ArstiMati Unt
teaduskonna ja Füüsika-Matemaatikateäduskonna aktiivne osa-

Arstiteaduskond
võitis

jalgÜlikooli
esivõistlustel
esines traditsioonikohaselt
hästi Arstiteaduskonna võistkond,
kes saavutas ka esikoha. Tunnustavalt tuleb märkida AjalooKeeleteaduskonna head esinemist,
tugevakoosseisulise
kes
võitis
Püüdika-Matemaatikateaduskonna võistkonna 1:0, pääses finaali
ja saavutas lõppkokkuvõttes teise
koha. Kolmandaks jäid seekord
pallis

Füüsika-Matemaatikateaduskon-

na jalgpallurid. Kõik kolm nime-

tatud meeskonda on oma võimetelt enam-vähem võrdsed. Edasi
järgnesid: 4) Bioloogia-Geograafiateaduskond, 5) Kehakultuuriteaduskond. Õigus-Majandusteaduskond loobus võistlemisest.
Uute sisseastujate arvel täienesid TRÜ jalgpallurite read paljude lootustandvate mängumeestega. Valeri Halzov ja Igor LivAjaloo-Keeleteaduskonnast,
sits
Gennadi Nazarov, Anatoli Lander
ja Pavel Sokolov spordiarstide
damlik, alati optimistlik, abival- erialalt ning Viktor Kass ja Jaak
mis ja heatahtlik. Sellisena jääb Simm Füüsika-Matemaatikateata ka alatiseks oma õpilaste, kol- duskonnast on kõik lootustandleegide ja töökaaslaste mälesvad jalgpallurid, kes tubli treeningu juures võiksid edaspidi
tusse.
moodustada TRÜ võistkonna põhituumiku. Treener on võistkonnal olemas, kuid treeningutingimused, eriti talvel saalis, on veel
väga ähmased. Kas ei peaks sporPaul Ariste kogust pärinevate dimängude kateeder koos Spordiklubi juhatuse ja jalgpallisektEKSLIIBRISTE NÄITUS.
siooniga kaaluma selle ala harTutvuge sellega!
rastamise võimalusi ning leidma
ülikooli jalgpallurite arendamiseks
olemasolevate võimaluste
Pühapäeval,
29.
novembril

Teadaanded
Esmaspäeval, 30. novembril kell
18 toimub ühiskonnateaduste majas V. Kingissepa tn. 12 aud. 15

PROGRAMMEERITUD

*

ÕPETAMISE ALANE SEMINAR,
kus tutvustatakse TRÜ uut per- kell 20 on ülikooli
klubis
föplaati ja selle rakendamise võiTartu linna lahtised 1964. a.
malusi ülikooli õppetöös.
MEISTRIVÕISTLUSED
*

Homme, 28. novembril kell 19.30 kaasaegsetes peotantsudes. Osa
võtab Lõuna-Eesti peotantsijate
on ülikooli aulas
Tallinna Polütehnilise Instituudi
naiskoori kontsert.
Juhatab Aim £ Tamm.

paremik.
*

juures kõige paremad

teed?

VÕIMLEMA!
Massispordiürituste
konkursi
raames algab juba 3. detsembril
kell 18.30 võimlemisvõistlus nais-

Täna, 27. novembril kell 16 on üliõpilastele (V. Kingissepa tn.
19).
Ülikooli tn. 16 aud. 19 kohtumine
sm. F. Kuduga, kes räägib
Kava on vedi võimalik õppida
on
TRÜ kohvikus
avatud teemal
«Muljeid
Tokio teisipäeval,
1. dets. kell
19
soome-ugri kateedri professori olümpiamängudelt».
(V. Kingissepa tn. 19).
*

Valmistab rõõmu
võtt

$

Oktoobris

toimus
massilise
võistluse I etapp:
orienteerumis- ja murdmaa jooks.
Seoses selle varase pidamisega
jäid eemale raviosakonna III ja
IV kursus ning bioloogia- ja
geograafiaosakonna
kuid
III,
ometi ei mõjunud see osavõtjate
arvule.
Viiest
teaduskonnast
(Kehakultuuriteaduskond on välja arvatud) võttis orienteerumisjooksust osa 697 üliõpilast ja
õppejõudu, mis on üle kahe korra rohkem kui möödunud aastal
(335).
Selline
suur edasiminek on
tingitud eelkõige Arstiteaduskonspordialase

na

ja

Füüsika-Matemaatikatea-

duskonna üliõpilaste aktiivsest
osavõtust. Kui möödunud aastal
käis arstidest orienteerumas l,4"/o,
siis tänavu on see arv 25,4%.

Füüsika-Matemaatikateaduskonnas on arvud vastavalt 7,7 ja
22°/o. Kiitvalt peab arstide kohta
ütlema seda, et võistkondlikus
arvestuses tuli esimese kuue hulka tervelt 3 kollektiivi Arstitea-

duskonnast.

Järgestus on üldse selline:

1) ajaloo-osakond 0,696 punkti;
2) raviosakonna
II
k. 0,617

punkti;

tänavu on arvud jäänud samaks.
Parimaks kollektiiviks oli ajaloo-osakond Õigusteaduskonna ja

bioloogiaosakonna ees. Kursustest
olid paremad Õigusteaduskonna
II, ajaloo-osakonna I ja II kursus.
Punase laterna ossa jäid raviosakonna III, IV ja V kursus ning
vene filoloogia osakond.
Kokku võttes valmistab kõige
rohkem rõõmu raviosakonna I ja

II kursuse aktiivne osavõtt. Need
on 2 ala järel vastavalt IV ja VI
ajaloo-osakond
Juhib
kohal.
Õigusteaduskonna

ja

bioloogia-

osakonna ees.

Kursustest juhib ajaloo-osakon-

na II geograafiaosakonna IV ja
ajaloo-osakonna I kursuse
ees.
Kui tihedaks on muutunud kon-

kurents, näitab see, et viiendal
kohal olev Õigusteaduskonna I
ajaloo-osakonna
kursus kaotab
II kursusele vaid 0,099 punktiga.
Järgmise massiüritusena
toimub detsembri alguses võimlemine.
T. Sak

Raadioloengud
kaugõppesaated
TRÜ
Eesti
Raadio
ultraliihilainel algusega
kell 22.30.
Kolmapäeval, 2. dets.

1964. a.

1. Kõikidele
väliskirjanduse
õppijaile õppejõud Ott Ojamaa

3) Õigusteaduskond 0,590 punkti.
klassitsistlik
kogusid
far- loeng «Prantsuse
maatsiaosakonna IV, geograafia- komöödia XVII sajandil».
2. Ajaloo-osakonna V kursuse
osakonna IV ja ajaloo-osakonna
II kursus
maksimaalse arvu üliõpilastele dots. Liidia Rootsi
punkte, s. o. 1,000. Järgnevad loeng «Mõningaid küsimusi Ladina-Ameerika ajaloost».
geograafiaosakonna II ja ajalooosakonna I kursus (vastavalt
Reedel, 4. dets. 1964. a.
0,958 ja 0,948). Andmetest näeme,
1. Kõikidele
NLKP ajalugu
et juba esimese ala järel on konkurents esikohale äärmiselt tihe: õppivaile üliõpilastele dots. JoJakobsoni
loeng
aitab sellele ju kaasa ka osa- hannes
«NLKP programmiliste ülesannekondadevahelise
paremus j är j es- te
täitmisest rahvussuhete alal».
tuse kasutuselevõtt, mis muudab
2. Saksa filoloogia
kursuse
kollektiivid arvuliselt võrdseteks üliõpilastele õppejõud III
Rita Tasa
ja liidab nad tihedamalt kokku.
sajandi
loeng «XX
saksa kirjanSamal ajal käis vene filoloogia dus. Feuchtwanger».
osakonnast orienteerumas ainult
üks üliõpilane (Gurjev) ja 2 õppeToimetaja H. PEEP
jõudu. Soovida
jättis aktiivsus
«XapTy Phükjihk IOjihkooji» («Tapmatemaatikaosakonnas. Paremat
rocyaapcTBeHiibift yiiHBepcHTeT>).
osavõttu oleks tahtnud näha ka TycKnft
r. Tapxy 3ctohckoü CCP. Opran TapTylääne filoloogide hulgas, kes olid CKoro rocyaapcTBeHHoro yHHBepcareTa.
mullu ühed paremad.
Hans Heidemanni nim.
trükikoja
trükk. Tartu. Ülikooli 17/19 üksikKrossist võttis möödunud sügikop.
numbri
hind
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Tellimiaa
sel osa urribes 24% üliõpilastest, nr. 9029, MB 07597..
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