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K O D U M A A TU G E V A M A K S
Tallinna Polütehnilise Instituudi üliõpilased ja õppejõud
võtsid sügava kurbusega vastu teate N L K P Keskkomitee
peasekretäri, N S V L ülemnõukogu Presiidiumi esimehe
Juri Vladimir оvitš Andropovi surmast. Suri nõukogude riigi
ja kommunistliku partei väljapaistev tegelane, kes andis
kogu oma jõu, teadmised ja kogemused partei eesmärkide
elluviimiseks, kodumaa julgeoleku ja kaitsevõime suuren
damiseks, rahuvõitlnseks planeedil.
Aasta tagasi pöördus J. V. Andropovi poolt
juhitud
N L K P Keskkomitee
A L M A V Ü I X Üleliidulist kongressi
tervitades delegaatide poole üleskutsega: « . . . Erilist tähele
panu tuleb pöörata noorseole, kasvatada teda nõukogude
rahva, partei ja relvajõudude traditsioonide vaimus. Noor
mehi ja neidusid tuleb tõmmata kaasa sõjalis-patriootliku
ühingu klubide, ringide ja sektsioonide töösse, et arendada
nendes lahingulist ja tööoskust.»
Täites partei üleskutset, tõmbab T P I sõjalis-patriootlik
ühing noori kaitsetöös kaasa lööma. Praeguseks kuulub
sõjalis-patriootlikku ühingusse 96% kõigist instituudi üli
õpilastest, õppejõududest ja teenistujatest. Möödunud aasta
sõjalis-rakenduslikel spordivõistlustel saavutas T P I võist
kond meie vabariigis esikoha. Teaduskondade A L M A V Ü
algorganisatsioonid võtsid osa Nõukogude armee ja sõja
laevastiku moodustamise 6 6 . aastapäevale pühendatud hoogtöökuust.
A ktiivse
osavõtuga hoogtöökuust aitavad
instituudi
ALM AVÜ -liikm ed kaasa meie maa kaitsevõime edasisele
tugevdamisele ning noorsoo ettevalmistamisele kodumaa
kaitsmiseks.
T P I A L M A V Ü komitee esimees E. PAJU

13. veebruaril 1984 toimus
N L K P Keskkomitee erakorra
line pleenum.
Keskkomitee
Poliitbüroo
ülesandel avas pleenumi N L K P
Keskkomitee Poliitbüroo liige,
NLKP
Keskkomitee sekretär
sin. K. U. TŠERNENKO.
Ühenduses N L K P Keskkomi
tee peasekretäri, N S V Liidu
Ülemnõukogu Presiidiumi esi
mehe J. V. Andropovi sur
maga mälestasid Keskkomitee
pleenumist osavõtjad Juri Vladimirovitš Andropovit leina
seisakuga.
Keskkomitee pleenum mär
kis, et Nõukogude Liidu K om 
munistlikku Parteid ja kogu
nõukogude rahvast on tabanud
ränk kaotus. On
lahkunud
Kommunistliku Partei ja Nõu
kogude riigi väljapaistev tege
lane, ' tulihingeline
patrioot,
leninlane, väsimatu
võitleja
rahu ja kommunismi eest.

Olles partei tahtel tähtsaima
tel parteilistel ja riiklikel ame
tikohtadel, andis Juri Vladimirovitš Andropov kogu oma jõu,
koik teadmised ja tohutud elu
kogemused partei poliitika el
luviimiseks, partei
sidemete
kindlustamiseks rahvahulkade
ga ning Nõukogude Liidu ma
jandusliku ja kaitsevõimsuse
tugevdamiseks.
J. V. Andropov pööras palju
tähelepanu N L K P X X V I kong*-rrSxrx»
se*leIe
järgnenud
N L K P Keskkomitee pleenumite
poolt väljatöötatud kursi ellu
viimisele, mis on suunatud
tootmise igakülgsele intensiivistamisele, teaduslik-tehnilise
progressi kiirendamisele, rah
vamajanduse juhtimise täiusta
misele, kaadri vastutuse suu
rendamisele, organiseerituse ja
distsipliini tugevdamisele ning
rahva materiaalse ja vaimse

elujärje
kõrvalekaldumatule
tõusule.
J. V. Andropov andis suure
panuse sotsialistliku
sõprusühenduse maade
igakülgse
koostöö arendamisse, rahvus
vahelise kommunistliku ja töö
lisliikumise ühtsuse ja mono
liitsuse tugevdamisse ning rah
vaste vabaduse ja sõltumatuse
eest peetava õiglase võitluse
toetamisse. Tema
juhtimisel
viidi
rahvusvahelisel areenil
järjepidevalt
ja
sihikindlalt
ellu meie partei ja riigi lenin
likku välispoliitilist kurssi. —
kurssi tuumasõjaohu kõrvalda
misele, kindla vastulöögi and
misele Imperialismi agressiivse
te sepitsuste suhtes, rahu ja
rahvaste julgeoleku'' kindlusta
m isele.’ .
Pleenum rõhutas, et neil lei
napäevadel .■ koonduvad kom
munistid ja
ogude
rahva;: veelgi
' par

tei leninliku Keskkomitee ja
N L K P Keskkomitee Poliitbüroo
ümber ning on kindlalt otsus
tanud ennastsalgavalt võidelda
partei leninliku sise- ja välis
poliitika elluviimise eest.
Keskkomitee pleenumist osa
võtjad avaldasid sügavat kaas
tunnet lahkunu omastele.
Keskkomitee pleenum arutas
N L K P Keskkomitee peasekre
täri valimise küsimust.
Keskkomitee
Poliitbüroo
ülesandel esines selles küsimu
ses kõnega N L K P Keskkomitee
Poliitbüroo liige, N S V Liidu
Ministrite Nõukogu
esimees
sm. N. A . TIHHONOV. Ta te
gi ettepaneku valida N L K P
Keskkomitee
peasekretäriks
sm. K. U. Tšemenko.
Pleenum valis ühel häälel
N L K P Keskkomitee peasekre
täriks sm. Konstantin listin©.vitš Tšemenko.
Seejärel pidas pleenumil kõ

ne N L K P Keskkomitee peasek
retär sm. K. U. TŠERNENKO.
Ta avaldas südamlikku tänu
talle partei Keskkomitee poolt
osutatud kõrge usalduse eest.
Sm. K. U. Tšemenko kinnitas
N L K P Keskkomiteele ja Kom 
munistlikule Parteile, et ta ra
kendab kogu ©ma jõu, kõik
teadmised ja
elukogemused
meie maal kommunistliku üles
ehitustöö ülesannete edukaks
täitmiseks, järjepidevuse taga
miseks N L K P X X V I kongressi
poolt NSV Liidu majandusliku
ja kaitsevõimsuse edasise tu
gevdamise alal püstitatud' ülesa i c*e laherdam"* c°l, nõukogu
de
i г .
uutmisel, ra
bu
di’ с 1 ei ning lenin
lik^ . с Jj
’ ‘V ik a elluv uutel,
iт
оvendavad
m
1 . Apt,ei ja MõuÜSi и
l
alte© plee
di ’
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Une haridusprojekti aratateisel instituudi üheksas te iduskdnnas tehti kokku 69 ette
panekut. Instituudi nõukogu ja
parteikomitee
ühisel istungil
20. jaanuaril kiideM
heaks
N L K P Keskkom itee
projekt
«Üldharidus- ja kutsekooli re
form i põhisuunad» ning otsus
tati
Tallinna
Poltitehnilise
Instituudi poolt esitada järgne
vad ettepanekud:
1.
V iia üldharidus- jä kutse
kooli
reform i
realiseerimise

algfaasis läbi koolireformi va 
riantide süsteemanalüüs, et vä
hendada riski ja suurendada
c "aktiivsust.
2. Õpetamise diferentseerimi
seks ja õppeainete süvendatud
õpetamiseks
V III—X I klassis
näha ette teise põhivormina fakultatiivtundide kõrval ka sü
vendatud Õpetamisega klasse.
Rakendada
diferentseeritud
õpetamist kõigis üldhariduskoo
lides.
3. Vene keele süvendatud
õpetamise huvides, keele täie-

tiku omandamise
eesmärgil
kehtestada üldhariduskoolides,
kus õppetöö toimub rahvus
keeles, 12-aastane õppeaeg.
4. Lisaks
klassikomplekti
suuruse piirnormi vähendami
sele I —IX klassis 30 õpilaseni
ja X —X I klassis 25 õpilaseni
viia sisse ka klassikomplektide
arvu piirnorm — mitte üle Sl
klassikomplekti, seega mitte üle
1090 õpilase ühes koolis.
5. Leida sellised võimalused
õpetaja prestiiži tõstmiseks, te
ma olme- ja töötingimuste pa-

7. Anda võimalus kõigile üld
rändamiseks, materiaalseks ja
hariduskeskkooli ja kutsekesk
moraalseks ergutamiseks, mis
tagaksid koolides piisava õpeta
kooli lõpetajaile vahetult pärast
lõpetamist konkureerida kõrg
jate arvu ning soodustaksid
kooli sisseastumisel.
meesõpetajate osakaalu suure
nemist. Viia õpetajate palga
8. Üldharidus- ja kutsekesk
määr kvalifitseeritud
töölise
koolide ning tehnikumide töä
palgamäära tasemele.
paremaks koordineerimiseks ja
6.
õpilastele jõukohaste, aru juhtimiseks luua liiduvabarii
saadavate ja huvitavate õpiku
kides ühtsed juhtimisorganid,
te saamiseks, mis looksid eel
kellele alluksid keskharidusduse iseseisva te® harjumuste
süsteemi kõik lülid. Allutada
tekkimiseks ja
kujunemiseks,
neile
ka katseliselt
loodavad
korraldada konkursse kogenud
õpetajate kaasamisega.
ku tsesuunitluskeskused.

neks nii: pidustuste tipul on
äkki kõigil kõrini aastapäevast,
TPI-st ja pidustus esit. Mõtte
elluviimiseks tuleb .kirjutavatel
ajakirjanikel, raadiol ja TV-1
paika panna täpne T P I kajas
tamise plaan, mis oleks koos
kõlas ka T P I
tegelikkusega.
Kui selkne mõte ka täpselt
ellu sin*b viidud, on ajakirjani
kel T P I selgeim ja tuttavam
■n'riig v õ im lik edaspidi T P I te
gevust valgustada veelgi asjali
kumalt. Sest ega pärast 50. aas
tapäeva meie intituut tegevust
lõpeta.

Selle embleemi võiks nüüd
panna meie ajalehe nime alla
kuni. 1986. aasta oktoebfikuusai välja. N ii oleksime täielikult
lülitunud. T P I
50. aastapäeva
tähistamise .kampaaniasse ja
pühendaksime iga
ajalehe
numbri sellele tähtpäevale. Sest
kes muu kui m itte oma ajaleht
peab olema esimene instituudi
tähtsündmuste
kagastaraiselvaIlustamisel.
Muidugi, emb
leem i me iga numbri alla pa
nema ei hakka ja (küllap pole
seda vajagi, sest kaudselt kan
nab iga meie aj alehenumber
endas üllast eesmärki: olla pü
hendatud aastapäevale. Kaud
selt oleme me juba ammu lüli
tunud T P I 100. aastapäeva .tä
histamisse. A ja leh t kui aja
mark. K ü ll aga hakkame selle
embleemi all avaldama mitme
suguseid m aterjale, mis seotud

tehsiikakõrgk-eoli ajaloo ja saa
vutustega (ka tänases ajalehes
leii&te sellist materjali).
Jah, 50. aastapäeva tähista
mise
kampaania
läks lahti.
Kuidas muidu seletada rektori
B. Tamme püüdu jagada meie
vabariigi
ajakirjandusasindaja iie eelteavet ja soovitusi jaa
nuari lõpul korraldatud pressi
konverentsil ehk
infol unnil,
nagu kokkusaamist ametlikult
nimetati.
Kampaaniast.
1986. aastani
c® kaks aastat, 1986. aasta
oktoobrini, T P I 50. aastapäeva
kulminatsioonini on üle 2,5 aas
ta. Siit järeldus:
kampaania
toimugu rahulikus tõusvas joo
nes, et tegelikult sündiv kul
minatsioon
langeks
kokku
ametlikult välja
kuulutatud,
kulminatsiooniga, et ei kuju

Rektor, prof. Tamm alustas
ema inõelnndi meeldetuletus
tega ajakirjanikutöö vastutusest
j-a ajakirjandustöös vajamine
vast täpsusest. Võib-olla oleks
kõik see -rektoril ütlemata jää
nud, kui psleks mitte tollesama
päeva hommikul raadiost va
lesti maha .kuulutatud, et rek
tor kehtüb üliõpilastega, tee
maks lähenev juubel. Info lii
kumise eripärasused või õige
mini lapsused. Pealegi ei lähene
mitte juubel, vaid aastapäev.
Juubelini on veel aega küll ja
küll.

teaduslik konverents ja (tuden
gite temaatiline õhtu. (Loomu
likult mahub nende päevade
sisse palju muudki.);

Oma kõnes rõhutas rektor
tehnilise hariduse ja harituse
tähtsust, vajadust seda tõsta.
A jakirjandssel <m suur roll
tehnilise kultuuri, tehnika saa
vutuste propageerimisel. Ühis
konna üldise tehnilise kultuuri
nivoo on suhteliselt madal.
Selle nivoo tõstmine sõltub pal
juski ka ajakirjandusest.

* Välja antakse 40-poognaMne T P I ajalugu tutvustav raa
mat, 4-poQgnaiine
brošüür
«T P I eile, täna, homme», T P I
toimetiste sarjad artiklite kogu«ük-«Tehnilise hariduse ja teh
nilise mõtte areng Eestis» ning
fotoalbum instituudi elu-olust;

Konkreetselt
aastapäevaga
seotud
üritustest-tegemistest
võib välja tuua järgimist:

*. Plaanis ©n liim ida insti
tuuti tutvustav 15—20-misniutiline 'dokumentaalfilm;

# Kulminatsioon 1986. aasta
oktoobrikuus (kas nädalavahe
tusel 17., 18., 19. või 24., 25.,
26. — pole veel täpselt teada);

* Mitmed näitused koduva
bariigis ja näitus N S V L Rah
vamajandussaavutuste näituspaviljonis;

* Nende kolme päeva põhi
listeks
üritusteks o.n pidulik
aktus Len-ini nim. Kultuuri- ja
Spordipalees,
mälestusmüting,

* Materiaaltehnilise
baasi
edasiarendamine. Valmib arvu
tuskeskus. Ette on nähtud V I

õppekorpuse esimese osa (auditoome) valmimine aastapäeva
kulminatsiooniks ja sama hoo
ne teisele osale (laborid, ka
teedrid) nurgakivi panek. Ehiit&rha hakatakse ika probleemlaborite hoonet. (Eks töid ole
veelgi. Küllap jõuame nendeni,
kui õige aeg.);
* Selle aasta detsembris tea
duslik konverents
«Tehnilise
mõtte jä kõrgema tehnilise ha
riduse ajaloo probleemidest».
Infotund
lõppes
rektor
B. Tamme tungiva nõudega:
ei tohi kunagi unustada, et ka
tehniline kultuur läheb tihe
komponendina rahvuskultuuri
hulka. Sellest tõest peaksidki
ajakirjanikud lähtuma. T P I te
gevuse kajastamisel.
TP

23 VEEBRU ARIL
ON NÕ UKO GUDE
ARM EE JA SÕ JA LA E 
VASTIKU PÄEV

Suvel läksid meie I kursuse poisid Nõukogude Armeesse
aega teenima. Kaua otsis toimetus nende asukohti, et neile
instituudi ajalehti saata, hoida neid instituudi elu-oluga
kursis, et pärast armeeteenistust tuldaks ikka kord juba
alustatud õpinguid jätkama. Muidugi oli meil ka väikene
omakasupüüdlik eesmärk: seada sisse pidevam kirjavahetus
ning aeg-ajalt mõningaid kirjakatkeid avaldada. Lootuses,
et need kirjakatked peaksid huvi pakkuma ka teistele.
On ju need tipikate kirjad.
Täna võim e algust teha. Kolm elt sõdurilt tulid vastused.
Niisiis kirjakatkeid Aarnelt, M ihklilt ja Katuselt
Siin
kohal ka tänu neile, kes aitasid meid aadressidega.
T P TO IM ETU S
AARNELT

o®. juba nagu sisse elatud ja ka
olukord on normaliseerunud.

. .. Qn üpris m eeldiv lugeda
T P I ajalehte ja seda just TPI-st
eemal olles. Tahes
tahtmata
soojendab see üles endist üpika tunnet. Veelkord suur tänu!

Siinse teenistuse võib jagada
ikaheks osaks; kasarmu
ja
lennuvälja perioodid. Need v a 
helduvad 2 nädala tagant.

. . . Minu kroonutee
algas
8. juulil. A lgu l sattusin «utšebkasse», kus mul tuli mundrile
helesinised lennuväe pagunid
õmmelda. Kaasmaalaste puu
dust ma seal ei tundnud.----O li ka muusikuid, juriste ja
kunstnikke. See-eest unustasin
peaaegu täielikult, mis on vaba
aeg. Võib-olla tänu sellele see
arvatavasti raskeim periood nii
kähku mööduski.
«Utšebkast»
lahkusin punaste pagunitega,
taskus 3, Massi raadiospetsialiiötd tunnistus.
Nüüd olen siis oma väeosas.
A lgu l oli siin raske, kuid nüüd

Kasarmuelu iseloomustab põ
hiliselt ülepäeva «narjasdides»
käimine — köögis (s. t. söök
las), roodus, staabis, autopar
gis, patrullis ja vämvavalves.
Lennuvälja elu on tükk maad
rahulikumat laadi. Viibin sel
ajal lennuväljal stardi-komandopunktis (SKP), kus mul tu
leb õigeaegselt sisse ja välja
lülitada «utšebkas» mulle õpe
tatud aparatuuri ning
selle
korrasoleku eest vastutada.

Arvan, et küllap on kõigil
neil, kes suvel sõjaväkke kut
suti, hakanud elu juba kerge
maks minema.

M IH K L IL T
Olen veidi lunine ja igatsen
sooja, sest olen parasjagu jälle
«karauulis» ja on varane hom
mikutund (5.15).

elan normaalse sõdurpoisi . elu,
püüdes anda endast seda, mida
mult oodatakse.

KAIUSELT
Näiteks õppeväeosas, kus ma
V2 aastat teenisin (saime tankdstipaberid), oli minuga ühes
roodus neU,
pataljonis aga
üheksa eesti poissi. Oli Tartu
ülikoolist ja EPA-st. N ii et eba
meeldival ja raskel hetkel võis
leida moraalset tuge (nagu ka
majanduslikku).

Enda kohta võin praegusel
hetkel öelda, et hullemad ajad
on selja taga, varsti aasta tee
nitud ja olen oma eluga kül
laltki rahul (— ). Igapäevane
töö masinate kallal ja õppused
ja «narjaadid» ei anna aega
igavuse ttmdmiseks. Puhkami
seks on ka oma aeg — nii et

. .. õppeväeossa sõitsime -ron
giga neli päeva. Polnud viga
midagi, sest koos oli 80 eestla
sest mehepoega, kõigi nägudel
säras naeratus ja hinges oli
optimismi tunda. Sattusin roo
du, kus õpetata välja BMII
(õoeBaa M a i n i m a nexoTbi) juhtemehaanifcuid. Selle õppe-allüksuse lõpetasin jefreitori paelafcuga, mida kannan tänapäe
vana.

Peamiseks relvaks
oli labidas. Viska aga kõrge
male ja kaugemale. Seni kuni
liiv lendab, võid puhata. La

bida. kõrvalt õppisime nende
masinatega sõitma, niisiis paim
traktoristiks. Oli mitm eid hu
vitavaid sõite. Näiteks «ujusi
m e».. nendega üle Trtõši jõe,
olid öised juhtimised,
sõit
100 km kolcnnils jne. Peale õp
peaja . lõppu jäeti m ind
siia
'ih^ttukior-juhiks, et uusi «õnn 0 füid»: välja õpetada. Loomu
likult muutus paremaks elu
olu. Kasarmus on m eil värvi
televiisor, magnetofon* ja palju
■vennasrahvaste esindajaid. —
L igi 50 korda olen olnud «ka
rauulis» (s. t. patrullis, valves).
Magada suurt ei saa, aga aeg
lendab kiiresti.
.. . kiri oli mulle üllatuseks.
.. . Aga üllatus kroonus on julba
midagi.
Nagu näed, olen endiselt uudis
himulik. Näis, kas uudishimu
:ja tahet jätkuib ka TPI-sse ta
gasitulekuks. Loodan kõige pa
remat.

andes ülevaate Nõukogude L ii
du ülikoolide korraldusest ja
eelolevast õppeaastast («Nõuko
gude Kõrgem K oo!», - Nr. 1,
Д941).

tide! sooritada eesti keele kir
jalik töö (käsitles ühiskondlik
ke probleeme) ja kontrolltöö
matemaatikas (RH; 12.09.40).

16.
jä 17. september — algu
august — haridusminister sega kell 1 1 . 0 0 toimusid pea
hoones
sisseastumiseksamid.
J. Semperi uus ülikoolidesse
Eksamitele ilmus 536 kandidaa
vastuvõtu määrus. Tehnikaüli
ti. Eesti keele eksamitöö tee
kooli vastuvõtuplaan nägi välja
madeks olid: «ENS Vabariigi
järgmine: keemia — mäeteatekkimine»
ja «Intelligentsi
duskonna keemia osak.
50,
mäeteaduse osak. 30; ehitus —
ülesanded sotsialistlikus üles
ehitustöös». (RH, 17.09.1940).
mehaanikateaduskonna
ehitusosak. 50, mehaanikaosak. 70
23. september — selgus vas
(RH, 7.08.1940). Arutati Teh
tuvõetute nimekiri. Vastuvõt
nikaülikooli Valitsuse koosole
misel arvestati kahe kontroll
kul 9.08.1940.
töö tulemusi, kooli lõputunnis
PÖ Ö R D EL IN E SUVI
15.
august — Eesti Sotsialist tust, sotsiaalset päritolu ja va
1940 TPI-s
nust (RH, IS.09.40).
liku Vabariigi valitsus otsustas
komandeerida Moskvasse dele
24. september — «Rahva H ääl» §
22.
juuni —• rektor Jüri Nuu gatsiooni haridus- ja kultuuri
Nr. 93 teatas, et Tehnikaülikool
di käskkiri Tallinna Tehnika
alade ning asutuste tundmaõp
alustab tegevust avaaktusega
ülikooli personalile, milles ta
pimise otstarbel. Delegatsiooni
25. septembril kell 12.00, õppe
avaldas sooja poolehoidu uuele
oli arvatud ka rektor J. Nuut.
töö
algab
26. septembril
valitsusele ja Nõukogude L ii
(RH, 16.08.1940).
kell 9.00. Samast ajalehest loe
dule. «Tehnikaülikool tegutseb
28. august — õhtuse rongiga
me: «Kommunisti» toimetaja
eesti rahva kõikide töötavate
asus teele
Moskvasse ENSV
August Sipsakas on hariduse
kihtide
huvides,»
kirjutas
delegatsioon koosseisus: dele
rahvakomissari otsusega nime
J. Nuut. See käskkiri oli tea
gatsiooni juht H. Kruus, liik
tatud Tehnikaülikooli marksisdusmeeste ringkonnast esime
med J. Semper, A. Valsiner,
mi-leninismi -kateedri juhata
seks poolehoiuavalduseks uue
H. Riikoja, J. Nuut. Delegat
jaks — korraliseks professo
le valitsusele
(«Rahva H ääl»
siooni võttis vastu VNFSV hariks.
(edaspidi R H ) 25. 06.1940).
riduskomissar; rektor J. Nuut
25. september — ENSV Rah
20.
juuli — Vabariigi presi viibis külalisena Moskva Ehi
vakomissaride Nõukogu otsus
dendi käskkiri vabastada prof.
tusinseneride Instituudi loengu
stipendiumide
sisseseadmisest
V. Paavel Tehnikaülikooli pro tel (RH, 29.08.40 ja 3.09.40).
ENSV
kõrgkoolides
(RÜ,
rektori ametist ta enda palvel.
31. august — 1940/41. õppe
27. 09,40).
•■Vabariigi presidendi käskkir
aasta vastuvõtukomisjon lõpe
jaga samast päevast nimetatak
Avaaktus ja immatrikulattas avalduste vastuvõtu. Kok
se prof. A . Parts prorektoriks
sioon peaauditooriumis (praegu
ku
laekus
•
754
avaldust,
neist
(RH, 21. 07.1940).
А V I-322). Kõnedega- esinesid
olid 64 naised: ehituse osakon
J. Nuut, A . Sipsakas,
ja
31. juuli —
Siseministri
da 190 (naisi -15); mehaanikaE K (e)P* esindaja A. .Raud.
osakonda 349 (2); keemiaosadekreediga likvideeriti
kõik
Tervitasid ajutise Ülemnõuko
konda 140(46); mäeteaduse osa
meie ülikoolide juures asuvad
gu Presiidiumi nimel V. T el
konda 53(1) (RH, 4.09.40). Ma
ling, hariduse rahvakomissar
üliõpilasorganisatsioonid
ühes
janduserialad võeti vastu TRÜ
N. Andresen,' Konservatooriumi
seniste organitega (RH, 01. 09.
juures ning toodi
Tallinna
direktor R. Päts ning Tehnika
ENSV
ajutise
Ülemnõukogu
1940). Arutati Tehnikaülikooli
ülikooli komnoorte
esindaja
Presiidiumi seadlusega 28.09.40.
Valitsuse koosolekul 9. 08.1940.
I, Volmer.
5.
august ja 14. september — 1 .
september —
hariduse
J. LOOTUS
rektor J. Nuut kutsus kokku
rahvakomissari määrus, mille
vanema kursuse
üliõpilased,
* 1940. aastal e — enamlane.
kohaselt tuli üliõpilaskandidaa
6.

Vastab Ü L K N Ü K K üli
õpilasosakonna juhataja
asetäitja Vladim ir Kuznetsov
(ELKN Ü K K sekretär
3. september 19*75 —
4. september 1981)
Kuidas hindate Eesti NSV
komsomoliorganisatsiooni?
Probleemid?
Vladimir Kuznetsov:
«Ütleksin, et
omanäoliste,
huvitavate traditsioonidega or
ganisatsioon. Uhkust võib tun
da sõpruspäevade ja üliõpilas
päevade üle. Kui võrrelda meie
maa teiste piirkondadega, siis
peaks olema tunduvamalt tihe
dam teaduslik side ühiskonna
teaduste kateedritega. See oleks
kasulik nii õppejõududele kui
ka tudengitele.
Kõige hullem on see, et sun
nitakse kirjutama referaate re
feraatide pärast. Parimal, juhul
loeb neid õppejõud,
halvimal
mitte keegi. Teemad tuleks va
lida ikka nii, et oleks tööst
kellelegi kasu, kasvõi siis ins
tituudi muuseumile. Reaalseid
teemasid on võimalik leida ja
nad peaksid olema leitud kom
somoli poolt. Ülesantud refe
raadi teemasid võiks lahendada
kasvõi kollektiivselt. (See on
üldine probleem.)
Häirib v e e r see, et kõik L A
ja Ü PP komplekspläanid
on
väga sarnaned, puudub indivi
duaalsus. (K a see on üldprobleem.)
Vahet tuleb teha rühma ja
rühma komsomolialgörgänisätsiooni vaheL.. Selles osas on va
bariigi kõrgkoolidel suuri re
serve.
Arvan, et kõrgkooli komso
SÜ N N IPÄ E V A J U T T
ÜliÕpilasklübi.
Spordihoone.
Kontserdid. Üritused. Problee
mid. Plaanid. Perekond ja ko
du. — Selline on Su elu igapäe
vane ring.
Mõtled, tormad ja organisee
rid. K u i eksid, siis alustad jälle
fülgusest — iseloom. Igast väi
kesest õnnestumisest oskad Sa
■rõõmu tunda ja jätkamiseks
.jõudu leida. Ajam öödudes on Su
töö muutunud sisukamaks. Oled
õppinud meid paremini tundma,
'meie Sind samuti.
Iga praegune või endine tu 

moli grüpiorganisatsiöonid pea
vad suuremat tähelepanu pöö
rama kolmelistele tudengitele.
See ei pea olema loosungiks,
vaid igapäevaseks tööks.
Näiteks ühes Moskva insti
tuudis on selline komme, et
kolme saanud nelja-viieline tu
deng peab selle eksami uuesti
sooritama, kuigi uuestisooritamine hinnet ei muuda ja ka
stipi määramisel enam arvesse
ei lähe. On loodud isegi spet
siaalsed komisjonid, kes anna
vad tähtajad ümbertegemiseks
ning kontrollivad nende täit
mist.
Üks probleemidest on see, et
vahe teadmiste ja nende ra
kendamise vahel on suur. Tu
gevdatud tähelepanu peab pöö
rama sidemetele
tööstusega.
.Projektid peavad olema reaal
selt vajalikud, siis töötab ka
üliõpilane
vastutusrikkamalt

deng, kes Sinu käe all end täien
dab, on publiku jaoks killuke
suurest tervikust, mida vajame
väga meie rahvakunsti hoidmi
seks. Teame, kui tõsist vaeva
pead Sa meie kõigiga nägema, et
me üksteisega sobiksime ja et
moodustuks ühtne ansambel.
Samas oskad Sa leida igaühes ka
seda, mis annab ansamblile vär
virikkuse.
Oled karm ja visa: võid lõpu
tu lt korrata sama kombinatsioo
ni või liigutust ning nõuda see
juures täispinget ja naeratustki.
Juhtub, et sellises olukorras kee
gi ikkagi eksib, ajalim iit saab

ning see arendab loomingulist
huvi.»
Tunnetate ENSV komsomoli
organisatsiooni töö eripära va
jalikkust geograafilise asendi
tõttu? Näiteks pidev Soome, TV
ja kapitalistlike maade raadio
jaamade mõju?
V, K.: «Vabariigi ja- insti
tuudi komsomolikomiteed pea
vad arvestama eripära. On
vaja teha tugevdatud tähele
panuga vastupropagandat, kus
juures lähtuda tuleb kõige ob
jektiivsematest andmetest. Iga
välismaalt tulev saade on pro
paganda, ka reklaam ja
siin
tuleb näha sügavamaid juuri
klassivastuoludes.
Üheks ülesandeks kõrgkooli
komsomolikomiteele
on selli
sele informatsioonile läheneda
klassi positsioonidelt. Kui sel
line lähenemine kaob, kaob ka
niidike, mis aitab hinnata näh
tust kui tervikut.
Suur roll on ka ühiskonna
teaduste kateedritel. Igale in i
mest huvitavale küsimusele, ka
kõige teravamale, tuleb anda
vastus. Kui õppejõud annab
«ümmargusi» vastuseid, siis jä
relikult pole ta tasemel, pole
saanud küllaldast ettevalmis
tust. õppeaine on huvitav siis,
kui ta ei ole esitatud tardunud
teooriana, vaid elava tegevus
juhisena
edaspidiseks.
Pole
vaja klassikute teooriaid kui
selliseid, vaid teooriate sidet
tänapäevaga, selle teooria ra
kendamist kaasaja tingimus
tes.»
Moskvas käis ja küsitles
mehaanikateaduskonna
komsomolisekretäri asetäitja
RAIV O LIN N A S

läbi ja närv on katkemiseni pin
gul — siis võib mõtteisse kerki
da küsimus: milleks?
Vastust tead Sa juba eite.
Peale pikki treeninguid jõuab
lavale
järjekordne
kontsert,
tantsule järgneb tants. Keegi ei
ole midagi maha unustanud, on
ka meeleolu, mis publikut naka
tab. Pärast lõpükummardust ei
taha aplaus lõppeda ja lillekim
pu poetub n ii mõnigi pisar.
K õigi « Kuljuse» tantsijate
poolt Sulle, Ülo Luht,
palju Õnne 35. sünnipäevaks!

Ü L IÕ P IL A S T E M A JU TA M IS E
S O T S I А A L M A IA N D U S L IK K E ASPE K TE
Tõlge ajakirjast «IU Z M A G A Z IN E O N THE D E M O C R A T I-Z A T IO N A N D R EFO RM OF E D U C A T lÖ N », nr. 3., 1983c
üliõpilaste olme pakub .tihti kõneainet. .Üks probleemidest
on korteriküsimus — kus üliõpilased Õpingute ajal elavad.
Üliõpilaste elutingimuste hindamisel tuleb arvesse võtta olukorda antud riigis kui tervikus. Sõltub ju olme nii .sotsiaal
sest korrast, kodanikuõigustest, haridussüsteemi ülesehitusest.
kui hariduse osast antud ühiskonnas. Hariduse tähendus ühis
konnas, tema sotsiaalne to ll määrabki paljus üliõpilaste'tege
likud elamistingimused.
Tähtsat osa üliõpilaste korteriprobleemide lahendamisel
ning .vastavate ettevõtmiste suunamisel on etendanud ühis
kondlik suhtumine. Arusaamine noorsoo vajadustest hilisest
noorukieast täisikka üleminekul, ning isiksuse lõplikul välja
kujunemisel. Kuna maailma erinevates riikides kasutatakse
palju erinevaid võimalusi üliõpilaste majutamiseks, on siin
kohal raske teha üldistusi. Vastav süstemaatiline inform at
sioon maailma ulatuses puudub, informatsioon rahvuslikel
tasanditel on aga parimal juhul harv ja ebaühtlane.
Niisiis on korteriküsimus tänapäeva suurlinnaühiskonnas
muutunud ka tudengielu keskseks probleemiks. Ning v õ t
meks selle probleemi, lahendamisel on üliõpilaste huvid ja
vajadused. Loom ulikult tõmbavad üliõpilaste olme ning nõud
mised endale .avalikkuse tähelepanu, m ille avaldused sõltuvad
maailmavaatest ja elumotiividest. Samuti traditsioonidest.
Peame arvesse võtma, et:
— 1J3 Euroopa üliõpilastest elab ühiselamutes.
— Mitmetes Euroopa maades kisuvad elatustaset alla kriisist
tingitud majanduskärped.
•— Üliõpilaste arv kasvab enneolematu kiirusega, sellega
kaasneb majutuskohtade puudujäägi kasv.
Üliõpilaste majutamise printsiibid on erinevad m itte ainult
erinõvate. sotsiaalsete süsteemide vahel, vaid ka süsteemides
'endis, nagu näiteks Ameerika Ühendriikides ja Lääne-Eurooраё.’ Ühendriikides on juba pikemat aega traditsiooniks, et
üliõpilased elavad oma ülikooli vahetus läheduses asuvas
ühiselamukompleksis (nagu näiteks ühikad T P I peahoone
külje all — tõlkija märkus). Siinjuures on huvitav märkida,
et USA eraülikoolides, samuti nagu suuremas osas sotsia
lismimaades, elavad rohkem kui 60% üliõpilastest ühiselamu
tes. Lääne-Eüroopas aga kõigest 20 %.
1970-ndate aastate keskel väljakujunenud olukorrast läh
tudes võib haridussüsteemi või ka selle juhtimisel tegutse
vate erafirmade poolt üliõpilastele pakutavad korterivõim alüsed 'jagada kolmeks:
— Suured ühiselamud või ühiselamute kompleksid, mis ma
hutavad sada kuni tuhat üliõpilast. Toad on kahekohali
sed, ühist tualetti ja eesruumi kasutavad 3—£ tuba
(umbes nagu T R Ü ülejSe tornühiselamud — tõlkija, m är
kus). Hoonetes on harilikult ka oma sööklad ning üld
kasutatavad õppe- ja puhkeruumid. Ühiselamud alluvad
'haridusasutusele, kuid igapäevast elu juhib omavalitsus
lik ühiselamunõukogu.
Väikesed «kooperatiivühiselamud». See korterivõimalus
On üliõpilaste keskel kõige populaarsem. Iseloomulikeks
joonteks kõrgetasemeline, peaaegu täielik omavalitsus,
suhtlemislähedus ning ühtekuuluvustunne.
— Üliõpilaste omavalitsuslikele ühingutele kuuluvad majad.
Kuna üliõpilasühingud hõlmavad paljusid õppeasutusi, on
sellised hooned ühised ning nendes võib elada korraga
mitme eri ülikooli tudengeid. Sellistes majades elavad ena
masti tudengiperekonnad.
Paljudel ülikoolidel on n ii üht kui teist tüüpi majutumis
võimalust, ning vastavalt soovile ning võimalustele saab elu
tingimusi vahetada.
Mis puutub üliõpilaste elamistingimuste parandamiseks an
tavasse riiklikku abisse, siis võib pärast I I maailmasõda tä
heldada valitsuste kasvavat huvi oma haridussüsteemide vas
tu ning vastavalt ka suuremat abivalmidust. See on tingitud
peamiselt kolmest asjaolust:
E SITE K S — Kogu maailmas on suurenenud võimalused kesk
kooli järgse hariduse levikuks. Kuivõrd rahvad püüdlevad
oma elu demokratiseerimise poole, suurenevad ka jõupingu
tused selleks, et muuta kõrgem haridus massidele kättesaada
vaks.
Järgneb

Luuleaasta ’83* Ilmus 25 luu
letuskogu (arvestasin sinna ka
«Sõna»). K u i neist ««L oom in 
gu » Raamatukogus» ilmunud ja
valikkogud maha rehkendada,
ijiääb jä rgi 15. Kohe
alguses
tundub, et üsnagi kesine saak,
(kuid püüdkem analüüsida, ja
võim alikult objektiivselt. Mõis
tan selle nn. objektiivsuse all
n ii enda, kui luuleklubi «1LM R E » liikm ete arvamusi.
1 . Debüütkogud
Sulev Kübarsepp «M aap eal»,
E eva Park
«M õrkjas
tuul»,
M adli M orell «Tõsim äng»
ja
V iire Villandi «Kohustuslikud
etüüdid».
Esikkogude kohta юп raske
arvustavat sõna öelda, -kuna
neis polnud m idagi e r i l i s t ,
originaalgeeniuslikbu. Ei olnud
(ka üllatavat, küll aga s õ n a 
osavust,
luulemängu, ku
jundirikkust, osk ust s ü n t e e 
s i d a . Maailmanägemine
on
pealiskaudne, püüd süüvida vä
hemärgatav. «Ilm reklu bi» liik 
m ete üksmeelne arvamus oli:
nõrgad luulekogud, ei saa võ r
relda eelmiste aastate aeorluuleilmumiga.
K valiteet
jääb
kvantiteedile alla. 1983. a. noor
te luuletajate väljendusoskus,
stiilitunne ja mõjusus on seo
tuks tillem kui K a ie Talvistel
(«K laarist silm ja teine ehtne»,
1979), M ari Vallisool («K allid
koerad»,
1979), Rein Raual
(«P a lja ja lu », 1981),
Lem bit
K u rvitsal («Väike-Kaimari. õh
tu d», 1981), K a trin V älil («E lu 
ase», 1978) ja teistel. Sellest on
tõepoolest kahju. Ilmunud ka
gud oleksid nagu ühe vitsaga
löödud — allakirjutanu tõm
baks isegi paralleeli «Nooruse»
luulega, mäda iseloomustab põ
hiliselt küll sõnaosavus,
aga
jääb pealiskaudseks.
Muide,
pealiskaudsus hävitab luule ja
ka head kujundid.
Kõige väheütlevana oli VIIRE!
V ILL A N D I ( «Kohustuslikud etüü
did»). Tundub,
et see kogu oli
kirjastuses kaua seisnud ja enam
autor selliseid lapsikus! ei kirju
ta. Kirjastuse kommentaar eel
viimasel
leheküljel:
«Värsikogu
esitab isikuluulet
—
lapsepõlve,
täiskasvanuks saamise, armastuse
piirhetki.» Saa nüüd aru . . .
EEVA PARK
«Mõrkjas tuul».
Kõige tugevam osa
sellest oli
pealkirja all «Üks hetk». Leidus
selleski
väheütlevat,
naiivsetki.
Pealkirjata luuletus («Hirmus on
see hetk») meenutab Aino Saadi
ku aastate eest «Loomimgus» ilmu
nud luuletust. Eeva Pargile meel
dib
kujund
«soovide
roostes
kejtt».
Mõlemad
luuletused on
meeldivad,
Aino Saadiku
oma
küll naiselikum. Ja omapärased,
ainuisikulised, ainukordsed.
On teisigi luuletusi, mis mõ
tisklema
kutsuvad
ja
luge
jale mulje jätavad. Eriti stiilne
ja
jõuline
on luuletus «Verine
poeet», Betti Alverile pühendatud
luuletus ja
peakirjata
luuletus
(«Vanad
sumerlased»).
Peaksin
«Sumerlasi» võtmeluuletuseks. Ko
gu eelviimases luuletuses kirjutab
Eeva Park Eestimaast järgmiselt:
«Iga veretukse minus/ läbi halli
pae ja rägu/ ulatab maa südames
se/ tulevik/ kel lapse nägu.» Sel
le luuletuse võiks päris tõemeeli
panna Eestimaa-teemalise
luule
kogusse
(Nagu
«Merelaulud»).
Pettumuse
valmistas
MADLI
MORELL («Tõsimäng»). Ka toime
tuse kommentaaris on öeldud, ja
seekord päris õieti, et tegemist on
lüüriliste
piltidega. Aga
pildid
jäidki piltideks. . On palju vaba
värssi, mis lohiseb läbi terve ko
gu. M. Morellile näikse paremini
istuvat lühivormid.
Kolmel lehe
küljel
on
tema
kolmikvärsid
(haikud?!). Kuulakem: «Vana hea
klaver — /ühe tiivaga must lind./
Ja milline lend!»
või «Kurgede
kolmnurk/ sarikaks aasta kohal)
sügisevihmas.» Haiku moodi kolmikvärss, ja küllaltki mõjus. Nn.
eesti haikude seas ei erine ta il
munutest, see tähendab — pole
neist hullem. Kena on ka «Jäne
sed jälle/ munakoorina all küü
rus/ elevus
meeltes».
Lugedes
«Kuidukeste laulu» tekkis allakir
jutanul tunne, et ta tahaks oma
sarkastilise
märkuse
vabavärsi
kohta tagasi võtta. «Kuidukestes»
vabavärss heliseb.
Juba alguski
on meeleolukas ja luuleline: «Kõi
ge õevasen lõhn/ on meie ema
sooja piima lõhn».
SULEV
KÜBARSEPP
( «Maa
peal») on hülgav kombinaator ja
osav sünteesija, mistõttu on tema
kogu ka teistest parem. Kummali
sel kombel ilmneb tema isikupä
ratuses isikulik. Hästi koostatud
kogu. Toimetaja
Linda Ruudile
tuleb siinkohal küll au anda. Ko
gu
lugedes vilksatas
mälus
Hegel (tees pluss antitees võrdub
süntees elik kõrgem 'aste). Häirib
vaid see, et Kübarsepp mõtiskleb
k õ i g e s t , kuid ma loodan järg

«T A L L IN N A POLÜTEHNIK*
«Т А ЛЛИ Н С К И Й
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mises kogus lugeda , tema luulet
juba kindlal teemal, kasvõi armas
tusest. Kübarsepalik armastusluu
le — miks ka mitte!? Tundub, et
Kübarsepa luule on sündinud in
tuitiivselt ja seepärast sugestiivne.
Kolmikvärsski kõlab tema käsitlu
ses üpris värskelt:
«Püha ohvrihüs/ külm kivi su südames/ rää
kigu tulest/» Kübarsepa luule pa
neb m õ t l e m a .
See on noorele
luuletajale k õ i g e parem, kiitus.
Kübarsepa kogu ei pane nüsama
käest ära nagu teiste noerluuietajate omi. Tegemist on kolmainsu
sega: kogu terviklikkus — isiku
pära — originaalsus. «Kaks etüüdi
sinule»
kõlavad
poeetiliselt ja
värskelt. Tugevam
on lõpuosa,
peakirja all «In spe». Kahjuks on
sellesse
sattunud
ka
lamedus:
«Värvipaherist/
elulugusid välja/
lõikavad lapsed/ — — —» Küsitava
väärtusega luuletus, ja mida tä
hendavad need imelikud kriipsud?
Mahatõmbamist? Huvitav on see,
et Kübarsepa kogu algusluuletus
eriti just lugema ei meelita, jääb
nõrgukeseks. Aga kes teeb, see ka
eksib. . . Üldiselt: olgu kuidas on,
parim noorluulekogu läinud aas
tal (nelja algaja seas).

2. Eesti luule.
Üle paaritedstkümne
kogu
(«Sõna» sealhulgas). Alustak
sin nn. kodanikuluulest, keda
esindasid mullu Hugo A nger
vaks («M iim e , rändaja», A rv i
Siig («Püha argipäev») ja Uno
Laht («Küürakas kaissu-kippu■je»). Nendes on taotletud küll
aktiivset ihoiatout, kuid see on
jäänud õõnsaks ja pealiskaud
seks. Noortele võib seda andes
tada,
vanematele
poeetidele
mitte. Eeskuju võiks
võtta
Soome proletaarse lu-ule esin
dajast A rvo Turtiaisest, kelle
1979. aastal ilmunud
«Leiva
kodumaa» ikka veel meelislek-

tüürina mu laual on. Head kodandkuluulet on
kirjutanud
m eil Jaan Kross, Mats Traat,
Rudolf Bimmel jt. Siiski ütlek
sin Uno Lahe valikkogu kohta,
et seda tasuks lugeda. Laht on
omaette fenomen. Tem a « P ii
mahambad» ©lid omal aga v a 
jalikud. Ja e i saa öelda, e t luu
letaja
satiirihamfoad
oleksid
lagunenud-...
Uut kogu, uut
luulet ootaks temalt kindla
peale.
Ilmus ka üks valikkogu kodanikuluulest pealkirja
all
«õ p e ta mulle oma kodu tun
net».
Koostanud
A r v i Siig.
Pealkiri <m minu arvates Mialt
näpuganäitav,
ja kujunduskd
(H. Polberg) kesine. Trükiarv
4000. On see paremik, mis k o 
gus lugeda? Sinnapoole. Esine
vad Johannes Semper, PaulEerik Rummo, V iiv i Luik, Debora Vaarandi, Jaan Kaplinski
jpt. Silma tonkasid Ambur A lliksaar (!!!) ja Eha Lättemäe.
Allakirjutanu oleks koostami
sel rohkem
usaldanud Endel
Rriideli maitset — on ju tema
kokku pandud valikkogud ala
ti
kütust
leidnud.
Kuid
«õ p e t a . . . » on siiski sammuke
h e a , l . o e t a v a kodanikruluule
poole.
Selliste kogus .avalda
mist leidnud luuletajate nagu
Alliksaare, Lättemäe, Runneli,
Viidingu, Hindi, Luige ja K a a 
lepi pärast.
Vanameister M art Raua loo
mingut on «Väikeses luuleraa
matus». Luulet lahi aastate
ilmunud luulekogudest. Kõige
rohkem on värsse pärastsõjaajast. V alik ei rahulda, kama
poeedi noorpõlvest leiame üsna
vähe ja just mitte k õ i g e pa
remaid luuletusi. «Väikese luu
leraamatu»
ffle
on
ennegi
piike murtud, kuid muutunud
pole suurt midagi. Mis puu
tub Mart Rauda, siis pole teda
•vist ikka veel avastatud. P a l
jud, eriti noorem
põlvkond,
teab vanameistrit vaid kooli
õpikutest ja .lööb tema loomin
gule teadmatusest käega. Kah 
ju — on ju Raud
ikkagi
R a u d ...

Minni Nurme («Valgevaiul»)
jätkab endistviisi, ja viljakalt.
Alles on endine Minni Nurme,
mõttelüürik. Olen jälginud te
ma luuleteed. Meeldiv, et Nur
mel on arenenud tugev pietee
ditunne. Küllap tuleb see itemai
luuletajaminast. Minni Nurme’
jäi muide eneseks ka pärast
sõda, kui ilmus väga nõrku,
kaheldava väärtusega luuletus
kogusid. Mu ees on Nurme
«Sünnimaid» (1945). Huvitaval
kombel on suuremat jagu neist
•luuletusist meeldiv
lugeda
siian i... Seda kogu pole sugu
g i p i i n l i k kätte võtta. «.Valgevalus» nn uuemat ja ka va 
nemat '(kogus «Päevapuri») il
munud lüürikat. K u id ... tunne
jääb* lugedes ebamäärane. Ta
gasiminek? Paigalseds?
Eduard Eeda Koole ( « Varjukaetis») on valik poole sajandi vältel
loodud lüürikast. Kahjuks ootasin
enamat — olin lugenud ka tema
esimest kogu,
mis mulle väga
meeldis.
«Varjukaetis»
ei lisa
meie niigi kidurasse luulemaastikku erilist midagi.
Helvi Jürissoni «ilmapuu varjus»
on
põhiliselt valikkogu. Pealkiri
paneb ootama tihedat, süüvivat
luulet, kuld seda lugeja ei leia.
Ka luuletus «Ilmapuu» ise on pea
liskaudne,
samuti
ka
tsükkel
«Luuletustest».
Helgi Mülleri «Valik luulet» on
nagu ILM I KOLLAGI
«Minu ke
vad» pühendatud poetesside mä
lestusele. Hea, et mäletame. Suu
repärane, et Ilnai Kolla luuletused
on nüüd esitatud ilma «redigeerimata» — keegi, küllap toimetaja,
oli teinud moonutavaid parandusi.
Tuleb kuidagi väga tuttav ette. . .
«Sõnas» nr. 6 köitis taas Tuulik
ki Raudalainen, praegu juba üli
õpilane. «Sõnas» oli seekerd vähe

luulet, luulekriitikat ja -analüüsi
küll.
JOEL SANG on tuntud rohkem
keelemehena. «Abisõnad» sisaldab
luuletusi . ja laule. J. Sanga on
peetud
mässumeheks.
Võib-olla.
Sügava sisuga on kogu esimene
luuletus, millest Udo Uibo kirju
tab ka
«Sõnas». Terves kogus
näikse sügav sisu puuduvat. Omal
ajal
«närvitrükis»
Paul-Eerik
Rummo mõjutusel ilmunud luule
tused olid ehk tugevamadki. «Abi
sõnades» ilmnevat J. Sanga o m a
nägu. Kui see ka nii on, siis kah
vatuvõitu, kõrgemate ja madala
mate tippudega võrreldes. Meenu
tab põõsastikku, mis pürgib puu
deni. Kogu kohta on minu arvates
õieti öeldud, et see on liiga kõhn,
lugeja pahandamiseks. Elik liiga
gi — ja parem, kui lugeja siiski
ärrituks.
« «Loomingu» Raamatu
kogus» on ilmunud tõepoolest väga
tugevaid luulekogusid (Lättemäe,
Runnel, Paikre,
Ligi jne.) Joel
Sanga oma jääb paremusjärjestu
ses tahapoole. Ka l u u l e l i s u s e
enda poolest.
Kõige suurema pettumuse luule
aastal valmistas DORIS KAREVA
(«Salateadvus»), kellelt luulehuvilised ootasid enamat kui varemastes kogudes. Pealkiri on tõepoo
lest ilus — «Salateadvus». Kutsub
lugema. Kummatigi pole õhukeses
kogus salateadvusest midagi. Juba
avaluuletus ei kutsu lugema —
see on pealiskaudne. Ometi on see
luuletus armastusest. Doris Kareva
luuletab
sellest
kõrvaltvaataja
postamendilt, albis eneseimetluses.
Tõsi, kolm esimest rida on mõju
sad: «Käib aimamatut rada armas
tus/ ja ometi näib viibivat ta
vaim/ peaaegu kõiges, mida puudu
tad.» Seejärel vajub luuletus sõna
otseses mõttes ära.
Varemastes
kogudes oli tugevalt tunda Marie
IJnderi ja Viive Luige mõjutusi.
Need häirisid. Seekord ootas luge
ja omanäolist Karevat, keda on
kiidetud ja nähtavasti jäädaksegi
kiitma. Kahjuks seda polnud.

M ari Vallisoo «Rändlinnud
‘k õrvaltoas» jõuab arvult K arevale järele. See on tema kol
mas kogu, K areval neljas. Val
lisoo on nagu alati hea, ja va
hest paremgi kui eelmisis ko
gudes. Ta on V a l l i s o o . Ta
pole .kehikleja. Ta loob oma
luuleilma ikeskendult ja tõsi
selt. Vallisood on ajakirjandu
ses lahatud n ii- ja naapidi.
Mõistagi kiitvalt. Ta meenutab
natuke Pervikut. Vallisoo, Tal
viste, Pervik, Mihkelson näikse
.kuuluvat naisluuletajate hulka,
kelle eesmärk on i s e valgustuda ja valgustada seeläbi lu
gejat.

Nad <m t e a d . j a d . Nad võta
vad maailma kõikselt, hoiavad
laternat, milles kumab salapä
rane valgus. Eriti käib see
Vallisoo kohta. Juba esikkogus
«Kallid koerad» oli näha ja
tunda, et poetess peab lugu
enesesse minekust ning tõmbab
lugejagi sinna kaasa. Järelikult
on tal võime, rikas luuleanne
oma maailma viia ükskõik ke
da. Luule — läheb hingest
hinge. See väitlus käib h e a
luule kohta, mille alla ma mõis
tan põhjani
läbitunnetatud
värsse. Vallisoo .kirjutab: «Kus
sa käisid? — Teises elus. /
Teise päikse all. / ... / Oli külm
seal / — Ei, mu kaelas / sinu
kootud sall, / kirjud kirjad va
sakul / ja palmik paremal, /
need mind hoidsid. / — Aga
miks / su pea on hall?» Mis
muud, kui jääme ihalusega
ootama Mari Vallisoo järgmist
kogu.
Kaie Talvistest («N ii olgu
pealegi») on juba eespool juttu
olnud. Teine kogu, ja sama ter
viklik kui eelmine.
Debüüdi
jätk, ja milline veel. Sooviksin
selliseid debüüte ja järgmist
kogu teistelegi. Kannatamatu
sega oodatakse tema uut luu
lekogu. Talviste üllatas de
büüdiga 1979. aastal ja nüüd
on «N ii olgu pealegi» lugeja
ees. Polegi palju aastaid vahet.
Sündinud 1952. aastal, K irjan i
ke Liidu Noortesektsiooni liige.
Rein Raua («Kestmine tuleb
seest») jätsin meelega viim a
seks, kuna ta on individuaal
sus. 1981. aastal
«Paljajalu»,
nüüd juba teine kogu. Debüüt
võeti vastu soojalt, sama käib
ka «Kestmise» kohta.
Rein
Raud
(sünd. 1961. a.) jätkab
om a teem at.
«Paljajalu »
lõpeb sellise luuletusega:, «ma
paljajalu kõnnin mööda mul
da / ja samal ajal mõtlen miks
on nii / et mulle üldse järele
ei tulda / et minu jäljed kus
kile ei vii». Raud en minu a r
vates Õ i g e l teel; kui üks
tee võib üldse õige olla. Astub
kindlalt,
paljajalu, ja jõuab
kestmiseni, mis tuleb seest.
Raud avab endale ja lugejale
igaviku kaunid väravad, talu
tab neid üle mõistmatuse hõõ
guvate süte. Kes tuleb järgi,
kes jookseb minema, kes la i
dab hcopis maha. N ii
nagu
india .filosoofiaga, mida paljud
inimesed ei võta omaks. Raua
luulel pole teab 'kui palju lu
gejaid. Kuidagi kurb — K are
va läheb libedalt, Raud jääb
seisma. Olevat keeruline, öel
dakse, ei saa anu. Loomulikult,
peab olema s o o d u m u s
ja
hüva pinnas sellise luule luge
miseks. Kes ei saa anu, selle
o m a süü. Luuletaja on alati
tungläkandja olnud.
Ja Rein
Raud väärib seda nimetust.
1 Luulekogus
ilmunud «Suur
lugu» on tõepoolest
suur.
Ainukordne eesti luules üldse.
Ja kõik teised luuletused sobi
vad «Kestmisse», teenides üht
eesmärki — tunnetada maa
ilma sügavuti. Kui õppimise
kõrval aega jääb, ootaks lugeja
juiba uut kogu. Usaldades Rein
Rauda, .tema arenenud maailmatunnetust, mis
hoovab
«Kestmisest» sellise väega, et
kuuled eneses ammuunustatucL
helinat nagu Jaan Kaplinski
süvaluule puhul. Oriendi värs
ked tuulepuhangud on luules
segi teretulnud. Oriendi mõju
sid on paljudel .luuletajatel,
eriti Kaplinskil. Ja nüüd on
tema kõrval Rein Raud.
3. Välismaa poeetide luule
Ei leidnud .rohkem kui Lars
Huideni «K iv i keset lahte» ja
«K u i palju on maailmas vär
ve» (Soome luuletajate valik
kogu.) Vähevõitu. Huldenilt on
nii sotsiaalset satiiri kui ar
mastusluulet. Originaalset, va
hedat, ei piiskagi õõnsust, Vla
dimir Beekmani meeldivas tõl
kes. Soome luule on aga alati
eestlasele
lähedane
olnud.
Jõuaks vaid rohkem tõlkida.
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4.

Vene poeetide luule

Mihhail švetlovi «Silmapiir»^
VI. Majakovski «Vladim ir Ma
jaka vski» jä David Samoilovt
«Hannibaf
Pärnus».
Ilmselt
vähe, kuigi needki kogud on.-,
asja eest. Sarjas «Nõukogude'
luule» peaks- ilmuma rohkem.
Soovitus ©leks, et tõlke kõrval
võiks olla *ka originaal. Luge
sin pärast Bella Ahmadulinat.
oma kõrvaga kuuldes tema luu
let samas sarjas ilmunud v i
bust — ja pettusin.
Niisiis — mis jäi sõelale?'
Minu arvates
meilt
R E IN
RAUD ja tõlkeist L A R S H U L DEN. «Ilm reklubi» kiulearut—
luskoosolekul aga pakuti välja
teisigi aasta parimaiks: Valli
soo -ja Unf («Loomingus» ilmu
nud
luule põhjal), Kübar
sepp — Raud ja Vallisoo, K e reva ja Vallisoo, Talviste —
Vallisoo ja Sang, Vallisoo ja
Sang. Lõpparvamus jäi, et aas
ta parimad on siiski V A L L I
SOO kui kõige isikupärasem
luuletaja, järgnesid M A T I U N T '
kui hea vabavärsistaja, R A U D ’
ja K A R E V A kui süvatunnetusse pürgijad. Kübarsepp jäi vä l
ja, kuna .kokkutulnuile ei meel
dinud tema süntees ja kombi
neerimine, kõdge enam aga.
hakkas vastu isikupäratus.
Ajakirjas «Loom ing» ilmus
nagu igal aastal terve hulk:
luuletusi nii tuntud, kui tund
matutelt autoritelt, kellelt roh
kem, kellelt vähem (ühes aja
kirjanumbris),
kellelt
kood,,
kellelt paar korda. Luulet al
mus Paul-Eerik Rummolt, To
otis Lehtmetsalt, Mati U ndilt,.
Valev Martemilt, Andres Lan
gemetsalt,
A dolf
Rammolt,
Aleksander Suumamdlt, Hando
Runnelilt, Viiu Härmilt, O tt
'Raunalt, Ilmar Särjelt, Jaanus:
Tammelt, Märt Luigelt, Ha
rald Suislepalt, Minani Nurmelt,
Linda Ruudilt, M ilvi Sepingult,
Peep Ilmetilt, Bettd Alvarilt,
A rtu f Alüksaarelt ja paljudelt
teistelt. Pole vist mõtet kõiki
üles lugeda. Oh ka tõlkeluulet.
Iga kuu on ilmunud üht-teist
h e a d , rilmaitorikavalt
origi
naalset luulet. Minu arvates:
olid
«Loomingu» õnnestunu
mad Juulekuud jaanuar, veeb
ruar ja august. Jaanuaris aval
dasid oma loomingut PaulEerik Rummo, Tõnis Lehtmets,
Mati Unt, Valev Mirtem, A n d
res Langemets ja tõlkeist il
mus Zdravko K isjov
(A rv i
Siia tõlkes). Kahe esimese luu
letaja ilmum jäi teiste taustal
kahvatuks, kuigi tegemist tun
tud poeetidega. Seevastu M ati
Unt esines heade vabavärssideteemal ja Andres Langemets
samal tugeval tasemel nagu
esikkogus ja tavaliseltki. Veeb
ruari parimad luuletused kuu
lusid 'Hando Runnelile («Ühel
pilvel»: «Ühel pilvel olid pi
kad ripsmed/ need ulatusid
maani./ See oli vihm .») ja Viiu
Härmile (las haarab randmest
lapse väike pihk/ kui kahes
käes mul igapäeva kandam/
säh võita
saatus
luuletuste
vihk/ j a Lase minna olgu see
mu andam». Rein Raua tõlkes
sai lugeda jaapani luulet, K a kinimoto No (ffitomaro. Augus
tis esinesid Aino Pervik, K a lju
Kangur ja Peep Ihnet, esimene
ja viimane neist sugestiivsete
luuletustega, mis vaevalt luge
ja külmaks jätsid.
Järgneb
Avaldame kaastunnet va
nemõpetaja Rein Platsile
IS A
surma puhul.
Ehituse ökonoomika ja
organiseerimise kateedri
kollektiiv.

V astatav toim etaja

G. ШАЖАК

