• TEADUSKONDADES •

E hitusteaduskonnas on tra d it
siooniks kujunenud m älum än
gud. Ü rituse ettevalm istam ine
ei nõua erilist vaeva ja pakub
vaheldust paljudele. Tähtis m o
m ent on ka õppejõudude k a a 
salöömine. Sageli heidetakse
kõrgkoolile ette, et üliõpilaste ja
õppejõudude suhtlem ine v äljas
pool kooli on puudulik. On su u r
vahe, kui kohtutakse loengus,
õhtul ühiselam us, kus õppejõud
kontrolli rollis või siis hoopiski
m älum ängu sõbralikus konku
rentsis. Uus kohvikklubi sobib
suurepäraselt sellise
ürituse
korraldam iseks. K ohvikus on
võim alik küsim ustele-vaštam istele lisada ka m uusikat, slaidi
de või m ultifilm ide näitam ist
jms.
Miks m a kiidan m älum ängu
ja traditsioone? Traditsioonid
näitav ad kindlat tööd teatud
eesm ärgi suunas. Ü ritust ooda
takse, tu n tak se selle vastu huvi.
Jä re lik u lt pole organiseerijate
vaev tü h ja jooksnud. Meil on
eesm ärgiks vaba aja sisutihe
dani veetm ine ja kindlasti ka
teatu d hulga teadm iste saam i
ne. Seitse aastat on meie te a 
duskonnas m älum ängu m ängi
tud. A rvan, e t ü ritu s ön leidnud
kindla koha.
T änavu esitasim e võistkonda
dele 45 küsim ust (koos fin aa
liga). Eelkõige oma kõrgkoolist,
aga k a teh n ik ast ja variäst.
Osales 20 võistkonda, kokku 100
osavõtjaga.
Parim ad:
I õ p pejõud (Vladimir Segerkrants, Vello Mespak, K alju
Loorits, Ja a n K aru, Dago A ntov) — 78 punkti.
II EE-101 (Aldur P arts, A nts
Mikk, P riit Põld, M argus K aare,
V alm ar Põllus) — 70 punkti.
III EE-22 (Ain Inno, A ndres
M itt, A lar Soe, M ärt Tamm,
Toomas Vaarm ets) — 64 punkti.
Lõpetuseks teen ettepaneku
—• hakkame korraldama insti
tuudis ametlikke teaduskondadevahelisi mälumänguvõistlusi.
Näiteks RSP ajal. Objektiivne
yajadus on minu arvates ole
mas. Eesti TV selgitab sel aas
tal kõrgkoolide meistri. Pari
maid teades on tugevama võist
konna kokkupanemine lihtsam.
Esimese aasta korraldamise mu
red võtaks ehitusteaduskond
enda kanda.
TOOMAS RIHVK,
EE-83

Mõeldes suunam isele tekivsd
m itm edki küsim used. K ui p a lju
me ikkagi team e oma tu lev a
sest tööst? Milline töökoht on
parem ? Mis ootab ees head, m is
halba?
• õpim e ühiskondliku to itlu sta
mise tehnoloogiat ja organisee
rim ist. Osa suunatakse tööle
T allinna Toitlustuskoöndisesse.
Ettevõte m oodustati alles h ilju 
ti —* 3. augustil 1981. a. Ta
ühendab kõik lin n a toitlustus
ettevõtted. T öötajate arvu poo
lest on vabariigis suurem Vaid
K reenholm i M anufaktuur.
E t saada, vastuseid suunam issagmas tekkinud küsim ustele,
tu tv u d a tulevaste kolleegidega
ja rääkida ka in stitu u d i uudis
test, kohtusim e Toit lustuskoondise komsomoliaktiiviga. E n a
m us neist on lõpetanud m eie
eriala.

K cendise rahvas rääkis palju
oma probleem idest, mis varsti
ka m eie probleem ideks saavad.
E ttevõtetes ei rak en d ata alati
õigesti seadmeid. N äiteks kasu
tatak se suure tootlikkusega sead
m eid vahel vaid tu n d päevas.
Veel hullem on lugu seal, kus
eesrindlik tehnika seisab köögis,
ilm a et seda üldse kasutataks.
Ei osata või ei taheta? Ollakse
kinni vanades töövõtetes. Nii
raisatakse aega ja rah a/ L ahen
dus?, Noored spetsialistid, kes
asja hoolega T PI-s õppinud,
arv u tav ad välja, m illiseid sead-?
m eid tellida ja k u i palju. Tee
vad teh n ik a kasutusvõim alused
kõigepealt endale selgeks, siis
inim estele, kes sellega töötam a
hakkavad. T undub
lihtsana?
A ga siiani ei tu ld a ülesande la
hendam isega k o rra lik u lt toime.

Noort spetsialisti ootab, ette
võttes peale uudsuse ja h a rju 
m atuse (praktika ei ole tulevas
tel töökohtadel) veel üks küsi
mus: kuidas ennast maksma
panna? Noor tehnoloog, kes
hakkab õpetama juba palju aas
taid töötanud kokki, saadetakse
tavaliselt kohe «kuu peale»;
Koondise peatehnoloog Merike
Varvas_ (lõp. 1980) väitis, et oma
nõudmistes peab olema vanku
matu. Kui need loomulikult
õiged ja asjalikud on. Neid peab
põhjendam a ka töölistele. Suhtlemisoskuslikult.
Jõudsimegi aruteluga j oma
kooli juurde. A rvati, et insti
tu u t ei anna konkreetse tule
vase töö jaoks eriti palju. Põhi
line omandatakse töökohas esi
mese aastaga. Eriteadmised ei
jää kooliaja infotulva juures
peensusteni meelde. Jääb üldi
ne, mille pinnalt alustada.
Puudust tunnevad
noored
suhtlemisõpetusest.
Paljudes
olukordades on vaja suu lahti
teha ning arusaadavalt midagi
selgitada, kritiseerida või kii
ta. Kuidas seda kõige paremini
teha, on tih ti valuküsimus. Sü
damele pandi meile raam atupi
damisse ja ökonoomikasse süve
nemist. Koondise peainsener rõ
hutas, et eelkõige oleme, ju tu 
levased m ajandusjuhid. Ka tee
nindam ist peab tundma, et osa
ta nõuda.
Meie poolt rääkis rühm ajuhendaja van. õp. Mihkel Mandel
erialase õppeprogrammi kitsas
kohtade kõrvaldamisest. Tuleb
suurendada :erialaste pr aktikumide arvu. Praegu teeme toidu
valmistamise laboris paar ports
jonit korraga, saam ata mingit
etteku j utust
masstoitlustamisest. Nüüd on õppeköök saanud
j uurde .uusi seadmeid, neid tu 
leb ilmselt veelgi. Edaspidi saab
ehk tutvuda suurem ate toidukoguste valmistamisega h ing ka
vastavate seadmetega. Võib-olla
saab tulevikus osa laboratoor
seid töid viia läbi toitlustusette
võtetes.
Ü ritus õigustas end igati. Va
litud eriala piirjooned said (sel
gemaks, m õtted tulevasest töö
kohast reaalsemaks. Sellised
kohtumised oleksid huvipakku
vad ja kasulikud paljudele õp
perühmadele.
IT.MI EINMAA,
KÜ-81

«Kas sa kevadet vastu võtm a tuled?»
«Kuhu?»
«Lasnamäe pankrannikule.»
«Millal?»
«Esmaspäeva hom m ikul kell seitse on kogunemine.»
«Hull oled või?!»
H ull või m itte, aga kell kolm veerand kuus oli äratus. K ui
das siis m uidu — kevad hakkas ju saabuma! K ähku riidesse
ja trolli peale, et Õigeks ajaks talle vastu jõuda. Meie hea tu ju
nakatas m öödujaidki ja äratas nad argisest tardumusest.
Mis te arvate, kus nägi saabuvat jcevadet kõige paremini.
«TP» pressiklubi arvates pankrannikul Lasnamäe vastas.
«Tere, päike, soe ja hea!» — helises laul tõusva päikese
poole. «Jõua, kevad, jõua pea!» Ja juba ta tuligi — hõlmad
laia li, naeruisul — hoolimata pressiklubilaste. püüdlustest
panna kevade vastuvõtt hääletusele. Teate, kui suuri jäljelahm akaid ta endast maha jättis. Terve maa oli neid täis. Jäl
jed ka m eis endis. «Minnid, Mannid, Jukud, Tönnid — hüp
pavad nüüd rõõmuväes ...»
K es kaasa lõi, sai kindlasti hea tu ju alanud päevaks, võib
olla kogu kevadeks.

POLIITSEMINARIL vestles insti
tuudi töötajatega rektor, akadee
mik prof. Boris Tamm.
LOENGUTESEERIA ROBOTITEST
pidas 29.-31. m ärtsil NSVL TA.
Rakendusmehaanika Instituudi di
rektori asetäitja, NSVL, TA kor
respondentliige,
tehnikadoktor
prof. Dimitri Ohotsimski.
AKTIIVIKOOL alustas tööd lek
tor T. Takjase loenguga inim este
vahelisest suhtlemisest.
KUJUTAVA KUNSTI RAHVAÜLI
KOOLIS on 7. ap rillil J. Kuuskemaa
loeng keskaegsest Tallinnast ja s õ 
le tänapäevastest
kasutamisprohleemidest.
FILMIKLUBIS kohtuti Gruusia
režissööri Tšaidzega. Väike Ülevaa
de anti ka režissöör C. Lelouch
loomingust.
ROCKIKLUBIS oli külas ErKftiSven Tüür. Kuulamiskava
Lea
Zeppelinist.
a n n e v e s k i, t ö n is
ansambel «MUSIC-SEIF»
aulas täna kell 18.00.

ja
esinevad

m ägi

«KAPA» PIDAS EILE sõpruskoh
tumise NSV Liidu rahvaste spar
takiaadiks
valm istuva
Tallinna
«Kalevi»
korvpallivõistkonnaga.
Tasavägise mängu võitis .«Kapa»
81:60. Täna kell 19.00 on instituudi
spordihoones korduskobtumine.
JÄTKUVAD
TEADUSKON
DADE MÜTSIÖHTUD. Nende kor
raldamisega läheb nüüd õige kii
reks, sest nagu m eile teatati, hak
kab mütside lim iit täis saama. N ii
et viim astele m ütse enam ei jätku.

TÄNA LEHES:
* KÜLLA «KULJUSE*
HELINAL — 2. Ik.
* VABA AJA MÕTTERING — 2. lk.
* AUTORIVEERG — 3. lk.
* NALJAVÖ1STLUS —
4. lk.

TSIVIILKAITSE
Maailmas valitseb
sõjaoht.
Imperialistlike riikide arsenali
desse ilmuvad uued massihävitusrelvad: neutronpomm, bi
naarne ründevahend, kassett- ja
kuulpommid, m ahtlõhke (vaa
kum -) ründerelvad, m iinsürpriisid, pettelõhkekehad, napalm pom m id. . . Et kaitsta ja olla
jiaitstud, peab kogu elanikkond
Osalema kaitsemeetm ete rak en 
damisel.
Avaldame instituudi töötaja
t e ja üliõpilaste tgiviilkaitsealaseks
ettevalmistamiseks,
teadm iste kontrollimiseks ja
inassihävitusrelvade
vastaste

MUL

Kuuldes sellist fraasi, tekib
mõte suurest hõivatusest, «näed,
m illine õnn kukkus sülle» laa
dis. Kuidas vaba aega sel juhul
sisestada, pole mingi küsimus.
Magage või könutage niisama,
vaadake telerit või minge lähi
masse baari, lobisege, ühesõnanaga: võtke aeg maha.
OH see Juhus või m itte, kuid
ühel reede õhtul oli grupp tlpikaid tehnikatudengi Jaoks, kül
laltki ebatavalisel õhtul ERKI
mtä&s. Temaatilisel eesti õhtul.
ERKI- (loe: kunsti) hõngu ja
vaimsust tunnetasime juba fua
jees. On ju erinevus tehnika- ja
kunstitudengi maailmatunnetuses
ilmselge. K unstijüngrite
kammitsematud ja tundelisemad
käitumisvormid avaldusid ilm e
ka lt ka tralümeeleölus.
Seostame erkikaid kahtlem a
tu lt kõrgema vaimsuse, terava
m a ja rikkalikum a fantaasia,
vahetuma
loodustunnetusega,
k a boheemlusega (reeglina tipikatele jüst m itte eriti omane).
K uid ega tipikädki suisa tehno
kraadid ole. Ja mida hakkaks
Inimkond peale kitsarinnaliste
«iehno juurikatega», kel jum alu
seks vaid kitsas eriala. Väljas
pool tootmisprotsessi kujutaksid
nad vaid augukesi juustukeras.
On põhjusi, mis tingivad erkikate Ühtekuuluvustunde tuge
vama ja jõulisema tunnetamise
võrreldes meie üliõvilasteaa.

lejale on auhinnaks album.
Võitjale õppegrupile on rän d au 
hind, m ida tuleb kaitsta kolm
aastat (1P83—85). Viimase aasta
võitja m ääram isel tulevad a r
vesse eelmiste aastate saavutu
sed.
Hindamisel arvestatakse vas
tuste
õigsust,
lakoonilisust,
näitlikkust.

kaitsemeetodite tundmaõppimi
seks kolmeosalise viktoriini. Osa
võivad võtta kõik. Tsiviilkaitse
miinimumprogrammi (20-tunnise) õppegruppide
kuulajad
võistlevad nii individuaalselt kui
ka kogu grupiga, osa võtavad
ka instituudi tsiviilkaitse for
meeringud.
Viktoriini igas osas on 6 kü
simust. Vastuseid hindab žürii
punktidega 1—5-ni. Osavõtvale
õppegrupile lisatakse punktide
na gruppide arv instituudi ula
tuses. Kokkuvõtted
tehakse
mais. Kõigis viktoriiniosades
esikoha saavutanud üksikvõist-

KÜSIMUSED
1. Milline on tsiviilkaitse põhi
ülesanne?
2. Vastase süüterelvad ja nen
de mõju?

ON V A B A

Peab aga tõdema, et vaba aja
mõiste ulatus on laiem tema
sõna-sõnalisest
tähendusest.
Konkreetselt tudengielu silmas
pidades on h arju tu d vaba aja
hulka arvestam a aega alates
momendist, mil üliõpilane paneb
konspektid m appi ning suleb
väljastpoolt auditooriumi, kus
toimus viimane õppeplaanis et
tenähtud loeng, harjutustund
või labor. Mida teeb tudeng
peale kooli?
K üna vaba aja probleem on
teravalt päevakorral, võib jä
reldada ,et mõni. asi pole nii
nagu peab. Kuigi üksikud eran
did ei m äära noorsoo üldist pa
let, võib täheldada mõningast
passiivsust, tarbijalikkust,- koos
hädakisaga: «Meil ei ole piisa
valt spordiväljakuid, klubisid

jne. jne.» Teisalt süüdistatakse
joomises ja logelemises. Võib
arvata, et asja kõige olulisem
külg ei seisa m itte säärastes
põhjustes.
Üks sõber ütles, m ida sügava
m alt tunned ennast, seda süga
vamalt tu n n ed sa inimesi enda
ümber. A rvan, e t ajaga on sam a
lugu: m ida sügavam alt tu n n e
tad eneses a ja kulgu, seda roh
kem õpid teda hindam a. See on
subjektiivne, kuid .m itte fa ta
listlik — «igal asjal oma aeg»,
Protsessi saab kiirendada, kuid
seejuures ei tohiks kõiki inim esi
v iia ' korraga ühise nim etaja
alla. Ja impulss, mis antakse,
peab olema väga mõjuv. Muidu
kipume tagasi vaatam a ja ene
seanalüüsiga tegelem a vaid elu
kriitilistel hetkedel. Siis on aga

Seda oli näha kohe Õhtu algul,
kui üksmeelselt eesti rahvalaulu
leelotama hakati. Kusagil haa
re,ts keegi lihtsalt lõngajupist ja
laulukera hakkaski veerema.
Meeldivaks tähelepanekuks on
tõsiasi, et terve õhtu (s. t. poo
le ÖÖ) vältel ei Juhtunud korda
gi kuulma halvustavaid repliike
või nägema kõõrdpilke kellegi

alaväärsust tunda, kuigi riietu
sest sai igaüks selgust, et meie
kants on teisal.
Rõõmustavalt imeštamisväärne, kuivõrd m itm ekülgselt tu n 
neb kunstitudeng rahvaloomin
gut. Ka§ tipikas hoiab küünalt
vaka dil või on huvi. pärimuste
vastu kadunud? Mihevikütä. po
le tulevikku. Sellist perspektiivi

OHTUkäitumise-välimuse kohta. Oli
milline ta oli. Igal juhul oli ta
omanäoline, huvitav. Võib-olla
leiti kelleski m idagi vastumeel
set, eemaletõukavat, kuid keeled
ei sügelenud torkim a hakata.
Meil, inimestel, on alati midagi
(olgu või tsutike) laiduväärset.
Ka siis, kui oled veendunud, et
kellegi konnasilmal pole tatsanud. Tipikailgi polnud põhjust

LUGU
ei ihale loodetavasti ü kski tu 
deng, ka tipikas m itte.
Nagu ühel Õigel sim manil, oli
ka seekord saadaval kosutav
kesvam ärjuke. «Saaremaa õlu»,
«Kuressaare
õlu»,
«Saku
h e le ...» — kõike sai raha eest
automaatsest reklaamõlleaparaadist «Eesti N S V tudeng joob
ainult eesti õlut». Purjuseid aga
ei olnud kusagil näha.

3. Binaarsed ründevahendid ja
nende mõju?
4. Neutronrelva põhilised kahjustustegurid?
5. Mahtlõhke (vaakum-) ründerelva kasutamise põhimõte
ja selle relva mõju ning mõ
jupiirkond?

saias nii mõnegi peas mõte kii
resti rhöödalennanud kahest tu n 
nist. Peale kontserti tegi meie
ansambel ka tantsum uusikat. .
Sõitsime ööbimiskohta, spordi
hoonesse. Ees ootasid mõnusad
tunnid saunas ja ujumisbassei
nis. Saunarhõnu vahetas esinem isvõlu vääriliselt välja.
Järgmisel päeval sõitsime Sondasse. Jällegi kontsert. Ka siin
võeti meid hästi vastu. Lubasi
m e Sondasse tagasi minna su
vel, sealsele rahväkunstipeole.
Loodame, et kontserdid Jäid
rahvale sama hästi meelde, kui
meile nendepoolne siiras vastu
võtt.
REIN KIVIM ÄE
LR-81

Imelik, kuidas on võim alik
ü h t kuud nii üle k u h jata. Ei
saa arugi, m il üks täh tpäev lõ
peb ja teine algab. Ja igaks tä h t
päevaks peab valmis olema. Küll
vaimselt, küli füüsiliselt, riiäteriaalseltki. Kohati tu n n ed ehd
fcõvästi-kõvasti liistule tõmniätuna ja tahaks ainult puhata.
Oodata kõigi kam paaniate, ürituste-tähtpäevade lõppu.
M ärts ei ole ainuke selline
kuu. Ta on üks sellistest kuu
dest.
M assiline' vaimne ü ritu s —
teatrikuu. T eater massidesse ehk
massid teatrisse. Tihenevad side
med: kolhoosirahvas käib eten
dustel, tu tv u b lavatagusega;
teatripere om akorda sõidab möö
da Eestim aad ringi, tu tv u b m aa
inimeste, nende probleemidega.
Rikastub
kultuuripilt:
uusi
lavateoseid m uudkui sünnib.
Kõik on ilus, aga midagi häirib.
J a jääbki häirim a, kui te rv e kuu
kuuled teatrist, te a trist ja te a t
rist. Nii m uutub ilus ü ritu s ko
hati ripatsikski, mida võim alik
kõigile oma selle kuu ü ritu ste
külge riputada ja kiitust teeni
da. Õige on, et teate r kui meie
kultuuri üks osa peab olema
fookuses. Kuid ta peab olema
kogu aeg ja teravas fookuses.
P araku tundub, et selle erilise
kuuga fookus hajub, m itte ei teravustu (pagu, liikluskuugagi •—
11 kuud aastas liikled, ühel kuul
a a sta s. aga pead eriliselt liikle
ma). Eestlane käib tea tris niigi
(proovige saada piletit mõnele
v äärt etendusele), Ka teätrik u u l
või just teätrikuul. Igal juhul
seab m ärts inimestele te a tu d li
satingimusi. Tuleb välja, e t sel
kuul sa lausa oled KOHUSTA
TUD tea tris käim a. J a k ui sa se
da m ingitel põhjustel ei t e e . . .
Sain tuttav ag a kokku, . M ärtsi
lõpus. Argiuudised vahetatud,
küsib tuttav: «Mida viim ati vaa
tasid?» P ü ü an oma ajusoppidest
v ä lja pigistada mõnda „ viim ast
etendust veebruaris. Ei tule.
«Kuule, m a pole tü k k aega
teatris käinud.» «Mis?! Pole
teatris
käinud. T eätrikuul?!
Muidu nii korralik ja h a ritu d
inimene.» Nii. Piisab, et teatrikuul teatrisse m itte m inna ja su
m aine op teiste silmis nu lli lan
genud. Kuigi võib ju nii olla, et
neid teisi annab, järgm istel kuu
del te a trist tikutulega otsida,
Nojah, k a naistepäev, õ rn e m a
soo pidupäev, mis seekord kestis
nii, pikal t , e t kui see õige päev
ükskord k ätte jõudis, oli vist
küil pjaljüdel p ah a ühest ja sa
m ast leierdusest: naised, naised
(arvan,- e t isegi naistel endil).
Muidugi naised. Emad, abikaasad, õed, tütred. Igal m ehel on
oma suhtum ine neisse. L äbi aas
ta, läbi aastate. Elada kogu aeg
naiste kõrval ja siis äkki ühel
päeval ärgata ja näha naisi. Ja
sedagi tegelikult mingi välise
sunni (kalender, teised ärganud
tuttavad, agressiivsed liiiem üüjad, tige ämm) mõjul. N äha ja
hakata paaniliselt kinke otsima.
Siit siis k a m itm edki m ehelikud,
pururum alad (kui m itte eelda
labased) žestid. Ei. V aevalt et*
naistele on vaja välisest sundu
sest johtuvaid kinke, üleme(h)elikke žeste. Hoolitsust, hellust,
mõistmist vajavad nad iga päev.
VAJAVAD nagu taim kastm ist.
Kui taim on 364 päeva aastas
kastm ata, ei aita teda õitsele ka
m itte 365. päev, mil visatakse
piisake või üle ujutatakse.
Oleme taas kevades. Minu
jaoks on m ärtsikuu olnud alati
just sellepärast kõige erilisem .
Talvisest koorikust vabanem ise
kuu.
A h jaa, uues kohvikus avati
nüüd kõik uksed. Kah v ist talve
alt välja koorünud.

AGU VIJARILE-102 fotod

ENNO TAMMER

6. Mida tuleb
evakuatsiooni
korral kaasa võtta isiklikest
asjadest ja millisel m ääral?
Vastused tuleb saata tsiviil
kaitse staapi hiljem alt 15. april
liks.

AE G»
sageli hilja. Nii ei kaogi meist
paharetist — minnalaskmismeeleolud: ärkam ine enne sessi
(«oi, paganlikult palju ön te 
ha!»), ärkam ine neljanda k u r
suse lõpul («oi, kas tõesti ' saab
tipikopl varsti läbi, palju jäi te 
gemata! ») jne. Pensionipõlvest
m e veel (õnneks) ei mõtle (?).
K us on lahendus? Sinus. Istu,
mõtle, siis tõuse üles, ava sil
m ad ja mine nagu Thijl Ulenspiegel. Võti on sinus.
Lahendus on ka sõbras, kes
käib su kõrval, grupikaaslastes,
koolis. Ka looduses sinu ümber.
Peab aga meeles pidama, et
kannam e endas osa lahendust
sõbra, grupikaaslaste, kooli ta r 
vis. Ka looduse jaoks Su ümber.
ENDEL SARAPUU
KO-81
Rahvariides neiud ja noor
mehed. Äratuntavamad on võ
rukad, harjulased, saarlased,
mulgid. Trallimeeleolu loovad
«Kukerpillid». Neilt polkad, val
sid, kaerajaanid, jooksupolkad,
m iš panid kõigil vere käima.
Et viimasele «kutsikale» jõu
da, tuli enne lõppu lahkuda.
Meist jäid aulasse vastupanda
matult väsimatud laüluvelled,
kes üha uusi ja uusi viise üles
võisid niüg keda saOliköor usi
nasti tagant toetas.
Lahkudes jäi hinge kripelda
m a küsimus, kas Glehni lossi
teaduskondade temaatilistel rahvusõhtutel ka edaspidi piirdu
takse ühe-kahe rahvusliku ette
astega ja jäetakse kandvam osa
diskori sisustada? K üll tahaks
toota, et ei.
RAIVO LINNAS
MM-63

K Ü L L A «K U L J U S E »
HELINAL
Laupäev, 12. märts. Bussitäis
rahvast ei olnud niisama huvi
liste grupp, kes tulid A serit vaatarra nende eesmärk oli anda
u in uks tubli kontsert ja järg
misel päeval sõita edasi Sondasse et sealgi esineda.
Kes siis Udusid bussis? Rah
vatantsuansambli «K uljus» esi
nejad, pillimehed saatearusümb
Ust «Heia», instituudi meeskoori
kva rtett ning Regina ja Paul
Oja.
A seri. Lavaproov, mõned ü m 
berkorraldused tantsus ja kont
sert võiski alata. Ülo Luht ter
vitas Aseri rahvast ja andis lü 
hiülevaate küllatulnutest. K ont
sert mõõdus hoogsalt. Saal elas
kaasa, see tegi esinemise ker
gemaks ja kodusemaks. K ui la
vale tantsiti «Tuljakut», vilk-

«Tere, tibukene,

kabujalakene ...»

MÄRTS

12. j u u list on kolm tu u sik u t k
130 ru b la P jatigorsk—Elb
ruse jalam — Naltšik;
4. ju u list kuus tu u sik u t ä 190
ru b la K esk-V ene
linna
desse.

MÕNED MEELDIVAD
' SUVENÄDALAD
.. on Teile kindlustatud, kui
astute Eesti vabariiklikku tu risminõukogusse (Pikk tn. 71) tu u 
sikute realiseerim ise osakonda.
Siin m üüakse tuusikuid sula
rah a eest kõigile, soovijaile,
asutustele ja am etiühingutele
ülekande korras. Ootavad tu 
rism ibaasid väljaspool
Eesti
NSV-d.
Turism ibaas ei tähenda enam
elam ist telkides.
Vastupidi,
p alju d turism ibaasid
asuvad
kõigi m ugavustega hotellides.
Telgismagamisest on
saanud
luksus, m ida saab endale lu b a
d a ainult m arsruutidel, kus on
tu u sik u sees jalgsim atk väliööbimisega.
Ka ei m aksa kedagi kohuta
d a sellega, et tuusiku alguskohta
ja lõpust tagasi tuleb sõita oma
kulti ja kirjadega; L ennuki
pileteid tagasisõiduks 'saab ette
ä ra osta Tallinnas broneerim i
sega kaks kuud ette. Turism i
baasid ise kindlustavad rongi
pileti saamise tagasisõiduks.
E t tuusik u te m üük on iga
päev, tutvustam e allpool, m ida
praegu veel suveks on, võimalik
saada. T uusikute kestus on 20
päeva ringis.
Ju u n i lõpus on- -turism ituusi:.kud K aukasuse mägedesse. K a 
heksa vaba tu u sik u t ä 130 rubla
24. ju u n ist Elbruse jalam ile
(Pjatigorsk, Azau, Näitsik) ja
.25. ju u n ist kaks tuusikut ä 100
ru b la m arsruudil P jatigorsk—
N arsaani Org—Naltšik. Kolmele
jalgsim atkahuvilisele
peaks
pakkum a huvi m arsru u t üle
T viberi m äekuru
Mestiasse
23. juunist. T uusikud algavad

Enamus meie üliõpilasi kuu
lub
komsomoliorganisatsiooni.
ÜLKNÜ põhikirjas on öeldud,
et lisaks põhikirja tunnistami
sele ja organisatsiooni tööst osa
võtule peab kommunistlik noor
tasuma liikmemaksu. Perioodi
liselt ja sõltuvalt sissetulekust.
Astusin iihel päeval instituudi

iD R S M A JA TÄNA MIND
OOTAB
on pingul kogu ta müilrgi
■mind kohtab ta läve ees lootus
seal majas ei m aksa m a üüri
ü k s aken on täna veel pime
setil valgüse šiiüfämä pean
ü k s tunne m il põle veel nim e
o n helbeina keerlemas peas

H uvitavaid
jalgsim atkam ise
võim alusi K aukasuse mägedes
pakuvad juulis järgm ised m ars
ruudid:
1. ju u list
Lääne-K aukasuses,
10 tu u sik u t ä 79 rubla, reis
lõpeb M usta m ere ääres
Dägomõssis;
2. ju u list ja 11. juulist 6 tu u 
sik u t ä 102 ru b la m atkam i
seks mööda Osseetia sõja
teed, lõpuga Zeljonõi Mos
sis;
15. ju u list on üks 138-rüblane
tu u sik Ordžonikidzest Po
tisse läbi K ahheetia.

Naltšikis ja lõpevad Novi Afonis, ühe tuusiku hind 105 rubla.
Juuliks on valik üsna suur.
Moskvas saab 12 päeva olla 142
rubla eest 6. juulist 4 inim est ja
24. juulist kolm. P ak k u d a on
veel järgm ised m arsruudid:
15’. juulist kaks tu u sik u t ä 128
rubla, P jatigorsk — Ordžonikidze — Groznõi — M ahhatškala;
21. juulist kuus tu usikut ä 110
rubla A serbaidžaani lin n a 
desse;
5- juulist üks ja 15. ju u list üks
112-rüblane tu u sik D agesta
ni;
15. juulist üks 100-rublane tu u 
sik P jatigorski — N arsaani
Org — Naltšik;
komsomolikomitee arvestussektonsse ja uurisin, kas kõigil
maksud makstud. Selgus, et on
terve rida gruppe, kel võlgne
vus 1982. aastast (isegi septemb
rist).
Mida arvata nende õpperüh
made komsorgidest, kommunist
likest noortest? Ilmselt peaksid
dekanaadid karistama komsor
ge tipendiumi ajutise äravõt
misega. Vastust ootame ka tea
duskondade
komsöinolibüroodeit. 8iMa plaabite ette Võtta
olukorra pärandamiseks?
Siin häd ön, meie võlglased
(sulgudes könisörgi niini):

Ä R A K Ü SI
m iks m a lähen
m iski tõmbab
hinge seest
m äletad
ma ütlesin
hindan
seda m eest
Taas tundekiir
m u südant
piinab nii
m õttes kirun end
ehk niikuinii
on varsti lõpp
sel unistuste voolul
õigem oleks silm apilk
ehk purustada loodu

T uusikutega saab pu h ata ka
augustis enne õppetöö algust:
1. augustil algab
79-rublane
tu u sik jalgsim atkaga Läärie-K äukasüses ja lõpuga
Dagomossis;
4. augustist on kaks 102-ru b 
la st tu u sik u t väikese jalgsi
m atkaga mööda Osseetia sõ
jateed lõpuga Zeljonõi Mos
sis;'
11, augustist on kolm 92-rubläst tu u sik u t K arpaatidesse.
Tuusikute kohta saab teateid
Tallinnast, Pikk 71, tel. 60-17-89.
MARE TANNBAUM,
ENSV AUN tuusikute
kontrollkomisjoni liige,
TPI kaugüliõpilane
1. AA-71 — 1982. aasta sep
tembrist (Eve Kikkas)
2. ÄM-97 — 1982. aasta sep
tembrist (Aleksei Pavlov)
3. A K -77 — 1982. aasta oktoob
rist (Igor Bolsakov)
4. EE-33 — 1982. aasta novemb
rist (Martin Sööt)
5. MA-32 — 1982. aasta no
vembrist (Meelis Nõlvak)
6. M A-71 —- 1982. aasta novemb
rist (Veljo Räžwität)'.
Neid õpperühmi, keil maks
mata jaanuarikuu maks, ei jõua
üles lugedagi.
Reporter
JASPER

V A A T A N OMA- ELU
m õtlen Sinule
südant täidab valu
vaatan kõrvale
Naeran ilm ä üle
endal haige m eel .
Hades avab siite
rtäeran ik k a veel
Lähen endast välja
sulgub välisuks
taban ära nalja —
šeesi jään äütiiüks

KODU O N , K U SA G IL K O LM AN D AS K O R TE R IS
Mees on maiste naiste kaisus
A rm astus harva aerutab arteris
Elu on seega suisa raisus

KIBESTUNUD
peksan puruks selle poolvalmis lossi
ja killudki tam bin m älnaasse
eile oleks tast saanud m u kodu
täna parimal ju h u l vaid klooster
m u kätel on peksm isest veri
ja jalad on tam bitud tom buks
rum al süda lööb siiski veel seni
teda peatab vaid šurmanool arnbust

ENNO TAMMER
KUUBA — GUADELOPE — KANAARI SAARED —
TUNEESIA — KREEKA — TÜRGI
Käime ära merekaldale jäävas Saint-Charlesi kindluses.
1650. aastal ehitatud . kindlusest on nüüdsest üsnagi vähe
järgi jäänud. Aga koht on ilus. Ja vaenlasele raske pähkel.
Varjualuses ootas meid suur külalisraamat. V ististi olime
esimesed eestlased, kes sinna kirjutasid sulaselges eesti kee
les: «Olime siin» (raamat oli
nii
paks, etläbisirvida
ei viitsinud, seepärast, siis see «vististi»).
Basse Terre’s oli esimese armastuse püha. See tähendas
ülelinnalist karnevali, mis vaikselt oli hingitsenud juba hom
m ikul, kui tökatišed noorukid meist piitsa vihiskdes mööda
tormasid; kuid mis oma õigehoo võitis
alles pärast
lõunat,
õ h k u täitsid meeletud tam-tamid, kõrvakiiulm et purusta
vad viled. Igale, tänavale oli kogunenud salkkond noon riie
tatud ühtemoodi. Ühed tagusid trummi, teised Vilistasid kol
mandad röögdtasid midagi taolist nagu «Möhh». Ja koik nad
tammusid jalalt jalale või lausa hüplesid (põhiliselt ikka
paljajalu). Nii valmistus iga tänav üldiseks karnevaliks.
Kõik kees ja möllas. Tohutult vali, pidevalt korduv rütm ,
selle saatel karglemine, karglejate m ittem iäagim ärkav
pilk — see mõjus nii, justkui neegrid püüaksid endid ajada
erilisse transsi, ära minna siit ilmast. Ja tahes-tahtmata oli
endalgi selline tunne, et veel natuke ning viskad oma riiäed-kottäd kiis seda ja teist, kargad ringi, hüpled ja m uud
kui röögid «Möhti! Möhh!» K ü i need tähdvad kõik lõpuks'
kokku sa.id,' nm g liikuma läksid, siis
tundus küll, ei maa
variseb trampimise all sisse ja õhk rabiseb kildudeks järjest
valjeneva m üra tõttu. Aga ei.
Ikk a trüm m id ja tam-tam. Viled. Rööpätused. H üpiem ini.
Iga tänav isemöodi riides, isemoodi transparentid&ga (ja-jaa
ka need olid itiõnel hüplemise ajal pihus). Isemöodi t ö ö s 
tusega. Nii käib see tund-kaks. Ja ei nai otsa lõppevat.
Nagu polekski taevas lõõskavat päikest. Sedasama päikest,
mis pealtvaatajad on juba segaseks kütnud.
K ui laev oli otsad andnud, kumisesid karnevalirütm id
endiselt peas ja~stlme ees virvendas nähtud virrvarr. Järg
misel päeval kinnitasid Tõnu ja Ants, et eredad karnevalim uljed ei lasknud neil öösel korralikult suikudagi. Kohalik
transs oli üle kandunud.
SANTA CRUZ de TENERIFE
Alateadvuses on Kanaari saared kindlasti paljudel korra
tiiru ära teinud kui üks võimalikke ja fantastilisemaid puhkuspaiku.
Nüüd aga on see paradiis kiviviske kaugusel. Ja oleks lae
val kivi, saadaks^ lendugi, et kuulda, kuidas mütsub maa.
Saarte niägine rannajoon tundub pärast A tldhdi ookiani
vesist keskkonda üllatavalt kodusena. Lumega kaetud mäe
tipud tuletavad meelde, et väljas on veebruar. Siin sea l
silma jäänud üksikud majakarbid koonduvad äkitselt ühte.
Lauge rännaäär on nendega üle külvatud nii, et imestad,
kus siin liikum isruum on. Majadest edasi läheb laugus
rohelisteks mäeküngasteks (Munamäest ikka suuremad).
Küngastelgi elatakse, kuid m itte maja majas kinni.
Silme ees laiutas Kanaari saarte Tenerife saar. Jõudšime
saare tähtsamasse Unna Santa Cruz de TenerifeH.
Sadamast linna on pikk ja keeruline tee. õ ig et väljapääsu
otsides tabame ära taksojuhtide üliagaruse põhjused. Linn on
maaliline ja puhas, arhitektuuriliselt väga m itmepalgeline.
Kahte ühesugust maja peaaegu ei kohta. Iga kõrghoone (ihitte üle 16 korruse) on omamoodi kunsttükk ja vaatam isväär
sus. Grupi professionaalsetel ehitajatel jätkub kõneainet ja
paidlusmaterjali. Paneelelamukompleks selle linna elanikke
nähtavasti ei kummita. Vastutulevad inimesed on jumekad,
lõbusad. Ilm on'suurepärane: õhk paitavalt soe, päike küll
paistab, kuid ei tee liiga (nagu oli Kuubas ja Guadelopel),
puhub hell tuuleke.
•
Saame teada, ei oleme kohale jõudnud ajaks, m il kohalikud
peavad 10-päevast lõbustuste tsüklit (üldnimetus fiesta). Fiestä sisse mahuvad kõikvõimalikud pidustused ja atraktsioonid,
mida kohapeal võimalik välja mõelda. Fiesta — see on k a
härjavõitlus, on siiur karneval. Et käivad lõbustused, siis on
kõik riiklikud asutused (pangad; poed) juba varakult sule
tud.
Huigume niisama mööda küllaltki tühje tänavaid. Teatud
siht on ikka ka: grupile antud vahetusraha peeneks vahetada:
Paraku on kõik vahetuspunktid kinni (käib ju pidu) ning ei
avita siin isegi Jüri Talveti perfektne hispaania keel. Huljume ja mõtleme, et äkki juhtub kokku mõne kaasmaalasega.
5i, m itte selle kuulsa Hemingway lause (igas sadamas võib
cohata ühte eestlast) pärast, vaid hoopis on teada, et «Hiiu
Kaluril» pidi Kanaari saartel oma pisike kalalaevade remonditöökoda olema. Muidugi ei tähenda Santa Cruz de Tenerife
veel Kanaari saari ja nii ei juhtu meile ühtegi põhjamaa kalu
rit vastu. Mõned põhjgmaamehed küll, tu ntud reisijad —
soomlased ja ikka-lärmiga. A m etit me neilt aga küsima, ei
hakanud.
Järgmisel päeval jäime lõbustustele jalgu. K ARN EVAL. Esi
algu küll tunnetatav vaid kaudselt. Majade külge on ilm u
nud kirevad karnevaliplakatid, tuustid palistavad sõiduteed,
mis kohe-kohe peab saama esinejatele lavaks. Pealtvaatajate
seljataga pesitsevad kaupmehed karnevali pudi-padiga ja
lõunamaiste Tiõrgutisiega. Aegajalt vilksatavad laval ka esi
mesed pääsukesed — ehitad jd maskeeritud tänase peo kange
lased. Julgemad pealtvaatajad kihutavad neile järgi, e t jääd
vustada lastelaste jaoks ajaloolist pilti. «K evadet» aga annab
veel oodata. Algus venib ja ootuskärsitus kasvab. Tund hili
nemist tundub aga tühisena, kui karneval lõpuks liikum a
saab.
JÄTKUB

seks osutunud. Naljasoon ikka
veel hingitseb üliõpilastes (hin
gitseb sellepärast, et paljud tööd
olid hoopiski m itte tudengitelt).
Töid tuli, kuid m itte palju. E nt
ikkagi piisavalt, e t anda välja
auhinnad.
Niisiis
kõigepealt
võitjatest.
PAAK SÕNA
NAUAVÕISTLUSEST
A lgul oli kõhe küll, kui tü k k
aega polnud ühtegi nalja. K iru
sime ennast, e t miks me nii k er
gekäeliselt lubasime naljavõistluse töödega 1. aprilli ajalehe
viim ase külje sisustada. Siis tu 
lime mõttele, e t paneme sinna
lehte surm akuulutuse: TP toi
m etus tunneb kaasa üliõpilaste
le naljasoone kaotuse puhul. Aga
õnneks oleks lein liialt v ara jaKU ID AS ÜHIKAS
SÜÜA TEHA
õ h tu hakul tunned, et kõht
on kangesti tühi, kisub lausa
kram pi. «Kändu» karbonaadi
sööma ei lähe — stipp jubo
am m u läbi. Heidad pilgu akna
suunas ja näed: lihapurk sees
m isel aknalaual on täis kopita
n u d õhku. Välimisel aknalaual
pole enam purkigi m itte. (Huvi
tav. A lles eelmisel päeval oli.)
Tea, kas on sõbrad selle eest
hoolt kandnud või on tuul veidi
mängelnud?
K oputad 202. toa uksele ja
palud kartuleid. Loomulikult ei
öelda sulle ära. A in u lt pann on
kusagile kadunud. Siirdud 111.
ukse taha ja küsid: «Kas panni
on?». On.
Siis selgub, e t rasva pole. Tor
m ad 535.-sse. Rasva asemele pa
kutakse lahkelt margariini. Üht
lasi tuletatakse soola meelde.
K a soola saad 535,-ndast.
Teedki võiks keeta, k u i vaid
seda va teepuru oleks. Või jooks

PURE

I koht ja 10 rubla läheb KÜ-81
üliõpilasele Ivo Eram aale. Seda
kahe töö eest: «Kuidas ühikas
süüa teha» ja «Kuidas pidada
grupiõhtuid».
II koht ja 5 rubla läheb Andi
K ivinukile m atem aatika k a
teedrist töö eest «Kuidas õppi
da m atem aatikat».
III koht ja 3 ru bla läheb Rein
Mägile konstr ueerim is-eksperi m entaalosakonnast kahe lühitöö eest «Lugupeetud keskkoolikohvi? Torkab pähe, et 526.-ndas
juuakse tihti kohvi. Põrutaks
sinna. Siiski ei. Vastu Õhtut koh
vi juua pole tervislik. Ja teed
saab ju
527,-ndast
(kindel
värk — koos kannuga).
Hangitud kraam i tarid 439.ndasse ja kuulutad oma kõhutühjusest grupikaaslastele. Neil
sama mure, seetõttu on nad häs
ti arusaajad ja abivalmis. Kohe
haaratakse noad (samast toast)
ja tiku d (kõrvalttoast) ning k i
hutatakse kööki kartuleid koo
rima.
Ise aga ootad, kuni sind söö
ma kutsutakse. Ä k k i leitakse, et
laualt puudub leib. Nüüd ei tohi
meelt heita. Leivakannika saab
214.-st.
Ja ongi õhtusöök missugune.
Praekartulid, leib ja tee. K urat,
aga suhkur. Peab 503.-ndasse
lippama. 503.-ndas on suhkrut
alati.
A inult kadekopsid väidavad,
et ühikas on võim atu elada. Aga
meie pole sellised.

ISE

Paremale: l . Koht, kus on palju naljakaid Inimest 8. Läheb kergelt
uppi 9. Tuleb kindlalt maha lüüa 10. Vaata kööki (lüh.) 12. Koht,
kuhu minnakse sirgel sammul, väljatuleku sam m ust ei oska midagi
öelda (ingl. k.) 13. Silt teatud uksel 14. Jookseb pikka maad, sekka
ka maailmarekordeid 16. . . . loogiline 17. Nukitsam ehe sõbranna
‘ (käändes) 18. . . . käia, kulla peremees — tuntud laulu algus
19. Mida arvas Tõnisson rosinasupist 20. Eesti m aletaja (3 punkti)
22. Saad . . . a — hirmutatakse last 23. Viimase aja populaarseim
hellitusnim i
Alla: l. Tuntud poeet Ilfi ja Petrovi teoses 2. Imerohi 3. Siin puhkab
m ees, kes tõ m b a s ... 4. Inimese abiline ja sõber. 5. Peaaegu ümmar
gune 6. Linn Euroopas (ka vein) 7. H ellitlev sõim usõna 11. Poiss,
k es käis Kuul 15. Tekib vedeliku voolamisel 21. üm berpööratud eitus
4. m ärtsi «Pure ise» õiged vastused:
Paremale: 1. Lätlanna 9. EM 10. Habe 11. Ema 12. Huul 13. Kati
14. Arri 15. TK 17. SAO 18. AK 19. Rüht 20. Sool 23. Üleaisa 24. Var
bad ■
Alla: l.L eek 2. Ämm 3, Thatcher 4. Laristab 5. Abhaasia t>. iveuroos
7, Njura 8. Allik 15. TRÜ 16. Küla 21. Oad ,22. Lee

•TA U D C IfA

PonOTKHNIK»

•«ТАЛЛИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИК»

lõpetajad» ja «Eesti rah v atark u 
si».
V aekausi kallutam isel oli ot
sustavam aks teem a ja selle täpne-naljakas kirjapanek.
Ivo
Einm aa tööd on selles suhtes
väga heaks näiteks. Üliõpilastem aatika- (selliseid töid ootasi
m e ju eelkõige), täpne-naljakas
kirjapanek ja vägagi elulised
probleemid.
V õitjatel tu lla preemiasummade järg i TP toim etusse pärast
a jak ir j anduspäeva.
Loodame, et naljavõistlusega
hingitsem a hakanud naljasoon
nüüd jälle kärbum a ei hakka.
Toim etus ootab ikka ja ik k a ka
nalja, e t ajalehte huvitavam aks
m uuta.
T P toim etus

OSKAR
LAASM AA
55

KU ID AS PIDADA
GRUPIÕHTUID
Alustada tuleb temaatikast.
Seda ei pea kaua otsima. On ju
küllalt igasuguseid tähtpäevi
pluss stipipäevad. K ui vaja pi
du püsti panna, siis leiab põh
juse alati. K ui grupis on liialt
ühest soost tudengeid, võib kor
raldada kohtum isõhtu.
Koht? M uidugi saun. Või su
vila. Ä ärm isel ju h u l mõne grupikaaslase korter (kui vane
m aid kodus pole).
Aeg? Kella 19.00 kuni kuidaskeegi-vastu-peab. E t laupäevpühapäev veedetakse perekond
likus ringis, siis grupi ürituste
jaoks sobivad hästi kõik üle
jäänud nädalapäevad.
Finantsid? Igaüks viskab 5—
15 rubla. Olenevalt peo tähtsu
sest. Saadud sum m ast läheb või
m alikult vähe söödava peale ja
nii palju k u i võim alik joodava
peale.
Programm? L ih tn e ja geniaal
ne: a) sissejuhatus, b) taidlus
c) tants ja d) vabakava.
Sissejuhatuseks juuakse ära
mõningad kokteilid (segada vas
ta va lt fantaasiale, kangus vasta
valt organismile).
Sissejuhatavast osast saadud
impulsside m õjul m innakse hoo
bilt üle taidlusele. Lauldakse
täiel
häälel
«õllepruulijat»,
«Läänemere laineid» vms. Osa
võtavad kõik.
• Järgneb tants.
Tantsust saab vabakava ise
eneslikult. M ari ja Rein suudle
vad, Tõnu. ja V iive kallistavad,
Rita ja Vello vajuvad põrandale,
E rik surub Mälle nurka, Paul
näpib Leilii. Ülejäänud saavad
program m ist visuaalse naudin
gu. Siis suudleb M ari Tõnuga,
Viive langeb Reinule kaela, Rita
tõuseb põrandalt ja istub E riku
le sülle, Paul 'ja Mälle lähevad
sauna (või vannituppa), nördi
nud Leili koperdab välisukse
poole ja kom istab Vello otsa.
Vabakava jä tk u b __
Paul ja Malle tulevad tagasi
roosade ja rahulikena ning alus
tavad lähenemiskatseid: Paul
Marile ja Malle Reinule. V iive
on hüsteerikas, tem a jääb mo
m endiks tähelepanuta. Tõnul te
kib silmside Ritaga, koos m in
nakse suitsu tegema. Leili ei ole
enam nördinud, rõõmsalt tuigub
ta WC poole. E rik saadab teda
küll him ura pilguga, kuid appi
ei v iitsi m inna. Vello lesib ikka
veel põra n d a l. . .
O htu jä tku b samas vaimus.
Soovi korral sekkuvad ka mõ
ned seni passiivseteks jäänud
rühmakaaslased. See suurendab
tu n d u va lt kombinatsioonide ar
v u ja tõstab kõigil tuju.
õ h tu lõpeb, kui kogu joodav
kraam on otsas ja juurde pole
ka enam lootust *Saada.Selliseid grupiõhtuid võib edu
ka lt korraldada kogu TPI-s õpi
tava aja vältel. Tähtis on, et
läbi aastate jälgitaks rangelt sa
m a stiili. Nii ei hakka igav.

«Tere, palun, siin on teile tänane post, aitäh, n ä gem iin ..
Hetkkohtum ine. Iga päev. Juha kaksküm m end viis aastat.
Inimesed, kellele Ta posti viib, on selle aja jooksul nii m õ
neski ruumis vahetunud. Tema on ikka endine. Naeratav, ga
lantne, kiirustav. Meie m aja «hea vaim».
Kes ei tunneks Oskarit.

MARIE
UNDER
A h , mina olen juba seda sugu,
et iga meel m ul iga ilu joob.
Nii ahnelt tühjendan m a elu
laeka
k u i surmamõistetu, kel vähe
aega
(«Ekstaas»)
M. U nderi sünnist möödus
27. m ärtsil 100 aastat. Sündis
Tallinna agulis, õpinguid alus
ta s C. Niclasseni elem entaar
koolis (algkoolis), täiendas end
iseõppimisega. Esimese luule
tuse kirjutas 13-aastaselt ja sak
sa keeles. 1917. a. revolutsioonid
tõid kaasa suuri m uutusi ka luu
letaja loomingus. Under hakkas
kirjutam a emakeeles. Tutvus
radikaalse intelligentsiga (Ed.
Vilde, G. Suits, Fr. Tuglas jt.).
Oma pika elu jooksul avaldas
poetess 13 luulekogu. Igaühes
neist on oma ajam ärgid. Inim e
se-kontseptsioon
on
kogust

kogusse täienenud, m itte m uu
tunud.
Eesti luuleloos 1920-ndate aas
ta te teisel poolel on U nderil
keskne koht. 1930. aastate teisel,
poolel ei avaldanud lu u leta ja
ühtki u ut kogu. Fašistliku jõu
poliitika m ärgid avaldusid meie
gi ühiskonna elus. Võimu rü n 
nak vaim ule kohutas ka Underit. II maailm asõja puhkem ine
tõi poetessi luulesse inimese
kannatuse ja vägivalla teem a.
Paguluses on M. U nder aval
danud kaks luulekogu. Neile oh
omane koduigatsus, siiras seostustunne oma m aa ja rahvaga..
Kord veel tagasi tahaksin
leida kodutee,
kodumullas siis m agaksin
välja kõik silmavee
(«Põgenik»)
M. Under suri 25.’septem bril
1980. aastal Rootsis.

Keem iateaduskond mäles-.
tab sügavas leinas dotsent
HARALD SILLANDIT
22. IX 1925 — 29. III 1983
ja avaldab kaastunnet abi
kaasale ja omastele.
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Südam lik kaastunne Helve
Toile
EMA
kaotuse puhul.
M atem aatika kateeder.

Leinam e rühm akaaslast
MÄRGUS ALEKSEJEVIT
MM 22
rühm ajuhendajaga

Avaldame kaastunnet rü h m ajuhendajale Valeri Tenisbergile
isa
DMITRI TENISBERGI
surm a puhul.
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