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F A K T I®
Nõskogude L iid u riiklikest tehnikapreemiatest üks anti
tänavu töö eest, m is käsitleb beetalaktaamsete antibiootiku
mide tootmiseks sõlmühendiie saamise biokataliiütiliste
protsesside teaduslike aluste loomist, tehnoloogia väljatöö
tamist ja tööstuslikku evitamist.

LEIDA
TEADUSEST

A U TO R ID : akadeemik Sergei Navašin, bioloogiakandi
daat Juri Rartoševits, keemiadoktor Jelena Savitskaja, bio
loogiadoktor M ihhail Levitov, keemiakandidaat Polina
Nõse
ja Sofia Smirnova
üleliidulisest antibiootikumide
teadusliku uurimise instituudist Moskvas; Tallinna Polütehnilise Instituudi kateedrijuhataja tehnikadoktor Ado Köstner; R iia meditsiinipreparaatide tehase peainsener Ninel
Matohhina; tehnikakandidaat Juri Milešin Saranski medit
siinipreparaatide tehasest; Moskva Riikliku Ülikooli va
nemteadur keemiakandidaat Vytautas Svedas.

A LG U SRE AD
Niisiis riiklik preemia MEIE
M AJAS. Seda ei juhtu
iga
päev, seda ei juhtu iga aasta,
e i ole juhtunud mitmete aastategi jooksul.
Suured väljaanded on TP -st
hirmsa hooga ette
jõudnud
ning A d o Köstnerit ja tema
tööd igast kandist tutvustanud.
A g a eks ®n ikka nii, et «om ad»
viimasteks jäävad. Kuid kasu
tades ära seda «oma-tun.net»
laskem seekord A d o Köstneril
endal rääkida ja m itte ainult
ühest konkreetsest tööst, vaid
ka...
LO O T U U M
« Selline preemia päris oota
matult muidugi tulla ei saa, sest
m aterjalid olime juba ammu
esitanud. K uid konkurents on ju
ülitugev ja seepärast olim e ka
kogu aeg põnevil — kas ikka
saame. Ise lugesin preemiast
7. novem bri hom m ikul «P r a v dast». V eidi elevil läksin paraadüe, kuid rahvas veel ei
teadnudki.
Eks m eie töödesb-tegemistest,
biotehnoloogiast o li ikka enne
ka ajakirjanduses ju ttu , n ii et
päris n ii see ei ole — preemia
käes, siis hakkame avaldama.
Muiäug.i, veidi häirib buum m i
nu isiku ümber: ajalehtede esi
külgedel suured pildid ja lood,
inimesed juba tänavatel hakka
vad jä rg i kiikama — kergelt
ebamugav on selles rollis, nagu
m õni poplaulja. Aga jah, teate,
et teadlase üks põhiomadusi on
edemus, vajadus tunnustuse jä r■gi (m itte raha ega mugavus). N ii
et setl-e jä rg i võttes . . . Pealegi
on üks tuntud biokeemik öelnud:
«M id a
kaugemale
teadlane
jõuab, seda vähema inimeste
■arvamus talle loeb.» Ning m inu
jaoks on alati väga oluline ol
nud F IR M A mõiste, M E IE tun
ne — see et minust juttu, tähen
dab kuulsust ja au kogu meie
majale, las nad siis jutustavad.
Vähesed teavad, et preemia
pälvinud töö sai alguse tudengi
te kätest. N im elt: m inul turga
tas kirjandust lugedes idee,
tegin
eeltöö
ning
katseta
m a panin I I I ja I V kursuse tu 
dengid. Tudengid võtsid suure
entusiasmiga tuld, tegid katseid
oma vabast ajast ja tasuta.
Need katsed andsid aluse ühe,
diplom itöö kirjutamiseks. R ita
Treim ani vastav töö pälvis üle
liidulise konkursi kuldmedali.
See tunnustus andis tõuke aspiranditöö väljaandmiseks. T eg i
jaks M alle Kreen. Ja kui saa
dud tulemusi ükskord Riias
ühel
teaduskonverentsil
ette
kandsime, tundis meie tegemis
te vastu suurt huvi kohaliku
meditsiinipreparaatide
tehase
taborijuhataja G eorgi Kleiner.
Tema tegigi m eile ettepaneku
tööd edasi arendada. Ja n ii see
Ifflcs, olim e antibiootikumide ko
hapealt algul k ü ll ebakompe
tentsed, palju oli meie üm ber
kahtlejaid, kuid tegim e tõsiselt
tööd, tu lid ka finantsid ja toeta
jad. Suurem a osa eksperimen
taalsest tööst tegi tollane aspi
rant, praegune dotsent M ihkel
Mandel oma brigaadiga ning ka
dotsent Enn Siim er o li alati nõu
ja jõuga töö juures. A ga jah,
ahela alglüliks olid tudengid,
nende kätest sai suur töö algu
se.
Imestate, kuidas on võim alik,
et nii erinevate paikade, n ii p a l
jude erinevate inim este pool-t
tehtu korda läks, M in u meelest
on kordaminekuks kolm põh
ju st: 1) tö ö järele d ii otsene va

jadus ja ilma aktiivse koostööta
poleks seda vajadust rahulda
nud; 2) meil puudus ametlik
plaan, mis sugugi ei tähenda
seda, et meil üldse plaane pol
nud. Olid küll ja vägagi vinnelised: m eil olid kvartalite kaupa
nädalase täpsusega kõik paika
pandud; 3) inimeste suur in it
siatiiv konkreetse vajaduse la
hendamiseks, tööstuse suur hu
vitatus. Ja me saime töötada n ii
nagu tegelikult vaja oli: käisime
tihedalt läbi, helistasime, nii et
oli kogu aeg selge — kuhu ole
m e nüüd jõudnud, mida peab
järgmisena ette võtma ja mis
ajaks peab see valmis olema.
Mis on teadus? Kogu oma
teadliku elu olen sellega te
gelnud, kuid ikka sama ras
ke
küsimus
kui
« Mis
on
elu?». Muidugi võin vastata,
et teadus on arenevate teadmis
te süsteem, kriipsutades alla sõ
nad: arenevad teadmised. Mida
veel? M inu meelest peab teadu
ses nägema kolme külge: A M E T,
mida tehakse palga eest — jä 
relik u lt peab teadlane olema
igati professionaalne omal ame
til;
S O T S IA A LN E NÄ H TU S,
pidevalt @n olemas ühiskonnale
vajalikud tellimused. K õrgkoo
las tuleb veel juurde — teadus
(ja teadlane) peab omal viisil
olema ka tudengi kasvataja ning
teadus kõrgkoolis on ühe ka
teedri ainuvõimalik tee eksistee
rimiseks. MÄNG, teadusi tuleb
teha suure mängulusti ja ekspe
rimente erimisrõõmuga,
kunagi
ei tohi läheneda nii, et « mis ma
selle eest saan».
Mina olen mängurõõmu leid
nud pikka aega ning pole seda
ka senini veel kaotanud.
Muidugi,
teaduskolleküivi
juhina peab jälgima, et ka tei
sed leiaksid oma tee ja töö.
Niy.g — mäng küll, aga m itte
malemäng, kus ebaõnne või v i
hastumise korral võid nupud
üm ber lüüa; meie mänqu tuleb
teha T Ä IE V A STU TUSEG A .
Isa oli mul ka keemik, leiduri
ja uurija vaimuga. Muide, Nõu
kogude Eesti preemia laureaat.
Isa töödest ja plaanidest olin
ikka teadlik, п. ё. kogu aeg as
jas sees. Räägitakse, et juba
eel koolieas tegin katseid. Kesk
kooli ajal olin seotud m itm ete
teadusringidega. Ü likooli õppi
ma minek oli loomulik, m ingit
muud valikut ei saanud nagu
ollagi, kogu minu suguselts oli
käinud Tartus. Aga loomulikult
peab IG A Ü K S ISE V A L IM A
O M A TEE, mina valisin ülikooli,
kuid ega see tähenda, et ma
nüüd olen sõlminud — voiss õpib
T P I-s elektronarvuteid. See on
tema tee. Aga mis salata — jä l
legi on hea meel, et üks tütar
dest Tartus ülikoolis bioloogiat
stuäeerib. Vanem tütar lõpetas
konservatooriumi, laulab-mängib nüüd «Estonias». Pere vesamuna Anni valik on veel ees,
tema Õpib I I klassis.
Niisiis, õppisin Tartus 1952—57
tollases matemaatika- ja loodus
teaduskonnas. Esimesest kursu
sest peale võtsin aktiivselt osa
Ü T Ü tegevusest. Huvitav, aga
meie kursuselt. tuli ridamisi
teadlasi, professoreid. M eil oli
tollal tugev orienteeritus tea
dusele, tegime kõvasti ja sihi
kindlalt tööd. Lõpetasin keemik-orgaanikuna. TPI-sse kut
sus mind Hugo Raudsepp, o r
gaanilise keemia kateedri juha
taja, professor, minu kandidaa
ditöö juhendaja (m ul on hea
meel, et võin teda üheks oma
õpetajaks pidada). Instituudis
olen 1958. a. 15. jaanuarist.
M in git nurkapidi olen ka tartla
seks' jäänud. Ilm selt on see kõi

MÄNGURÕÕMU

giga nii, kes Tartus Õppinud.
Mis
veel
on
lapsepõlvest
ja (ülikooliajast meelde jää
nud? Elasime linna serval, Nõm
mel, mets ja raba ümber. Käi
sin tih ti looduses ning loodus on
siiani väga südamelähedane.
Ilmselt on mind paljuski pai
ka pannud see, et olen sõjaajalaps. Aeg distsiplineeris juba
varakult, juba varakult sai sel
geks: mida tohib, mida ei tohi.
Ja muidugi teadmine, reegel, et
K Õ IK TULEB ISE TEHA.
Ülikooli ajal, intris arutasime
iga (h tu poiste grupiga mitme
suguseid küsimusi — elu, sport,
poliitika, teadus. Tänastes ühi
kates
tavapäraseid
«ostanmüün-vahetan» kuulutusi pol
nud kusagil rippumas. Üldse int
ris meil kõik tundsid kõiki, suht
lemine oli lai ja vahetu, valitses
vaimsuse õhkkond. Nüüd üliõpi
lased kurdavad suhtlemise suut
matuse üle, imestan. Loomuli
kult, ka meil oli pidusid ja lär
mi, rääkimata legendaarsetest
T iigi veesõdadest, kuid seda et
mõni võõras oleks tulnud ja lõh
kuma hakanud, seda ci juhtu
nud kunagi. Talle oleks lihtsalt
ära tehtud. M eil valitses tugev
sisemine hord.
Elasime vaeselt, vähenõudli
kult, käisime ringi tennistes ja
dressides ja seda m itte popi
pärast, vaid n ii oli odav, see oli
meie loomulik funktsioneerimi
se vorm.
Ei, ma ei ole suhtumise «meie
ajal oli lumi ka valgem» pool
daja ega räägi sellepärast. Eks
igas eluetapis on inimestel omad
väärtused, aga kui
nendeks
väärtusteks on ainult asjad ...
M inu meelest on nii, et mida
huvitavam, säravam on tudengiaeg, seda suurema laengu, eluks
saad. Mina sain tugeva laen
gu...
Ei, mina kaheksa tunniga ei
saa hakkama, ikka läheb kodu
uksest ukseni kuskil 12 tundi
või enamgi ära. Teoreetikud
väidavad küll, et see pole hea,
kui ei saa hakkama normitud
tööaja piires, aga mis teha, nii
see juba on. Näe, praegugi lobi
sen siin, aga tegelikult peaks ju 
ba ammu kodus olema, väike
A nn kindlasti ootab.
Teaduskolleküivi juhina' pea
vad töötama mõlemad ajupooled (nii sõnalis-loogiline kui ka
kujundlik-improviseeriv
mõt
lemine), s. t. omama eesmärke ja
teadma vahendeid nende ellu
viimiseks. Peab olema reageeri
misvõimet, oskust töötada pide
valt muutuvas olukorras. Olema
viitsimist 20 korda aastas komandeeringuis käia. Võim et balanseerida rahulolu ja rahulole
matuse vahepeal ja seda.nii en
das, kui teistes. Jah, keeruline
amet, pikki aastaid olen pida
nud, aga ega ma mingi ideaal ei
ole. Paljud oma vead ja puudu
sed tean ära, tunnetan, et peaks
paremini. Liiga äge jä autori
taarne olen. Aga ega vist liht
salt väga hea inimene ka ei
saaks teadusk&llektiivi ju h t olla,
ilma nõudlikkuseta läbi ei saa.
Jah, teaduskollektiivi juhtim ine
annab saavutusrõõrau, aga ilma
jätab ka — lihtsatest ja reaal
setest elumõnudest (aeg kodus
perekonna seltsis), võimalusest
ise eksperimentaalset tööd teha
(kui ise oled seda enne teinud,
siis tead, m illine on katsetegemise mõnu).
Puhkepäev? Ütleme ideaalis:
kui saan metsas olla (kas siis
suuskadel või jalgsi), kui teen
kodus midagi ära, midagi käe
gakatsutavat (m õni riiulinurgake või parandan midagi vms.),
kui loen jupi uudiskirjandusest,

kui kirjutan paar lehekülge se
da, mida tahan; mitte seda, mi
da pean.
Puhkus? Eestimaa inimvaiksed paigad Tallinnast eemal koos
perekonnaga. Aga jah, pikka
puhkust pole ma kunagi pida
nud, üle kähe nädala pole T P I-st
eemal olnud.
On kolm väärtust, mida hin
dan inimestes.
VAIMSUS. AUSUS. KOHUSE
TUNNE.
Nende väärtuste najal inim 
kond püsib.
Me väljastame
instituudist
kvaliteetset toodangut. Seda kin
nitatakse riikliku eksamikomis
joni aktiga. Kuid alati tuleb
osata mõelda ka ettepoole. Prae
gused lõpetajad lähevad pensio
nile 2025. aastal, järelikult kõige
küpsemaks tööajaks võib neil lu
geda 2010—2020. Tehniline tsivi
lisatsioon on selleks ajaks mär
gatavalt muutunud ja ma ei ole
kindel, et kas faktide õpetami
sele, konkreetsele tehnoloogiale
suunatud Õppetöö suudab nen
deks tulevasteks aegadeks anda
paindlikku, avara silmaringiga,
loominguliselt aktiivset inseneri.
Mida tänastes üliõpilastes lai
dan?
Tuimust ja kohusetundetust,
mis viivad välja lapsikusteni,
selleni, et suured inimesed on
ikka ema-isa põllepaelas Jcinni.
Kiidan?
Erialapatriotismi,
aktiivsust,
initsiatiivi, iseseisvust.
Mida neile soovin?
Avarat silmaringi, liikuvat ja
paindlikku mõistust, seoste nä
gemist, dialektilist lähenemist,
keelteoskust.
Ja muidugi ikka Tammsaare
sõnade järgi: «Tee tööd ja näe
vaeva, siis tuleb ka armastus.»
Ning usu endasse, kahtle kui
vaja, kuid usu.»

Teisipäeval
toimunud
valimiseelsel
koosolekul
meie instituudis seati üles
Eesti NSV Ülemnõukogu
saadikukandidaadiks
T al
linna Poiiitehnika valimis
ringkonnas nr. 86 instituu
di rektor, akadeemik, pro
fessor Boris Georgi p.
TAMM.
—o —

UUSI DOKTOREID
VÄ IN O RAJANGU,
TFf
kõrgkooli ökonoomika uurimise
grupi teaduslik juhendaja.

Kaitses 2. novembril
1983.
aastal
Eesti NSV Teaduste
Akadeemia Majanduse Insti
tuudi spetsialiseeritud nõuko
gu ees doktoritöö teemal «Rah
vamajanduses kaadri perspek
tiivne vajadus ja ettevalmista
mise struktuur haridussüstee
mis».
Oponentideks olid NSV Liidu
Teaduste Akadeemia korres
pondentliige, professor majandusdoktor S. S. Šatalin Mosk
vast; Eesti NSV Teaduste A ka
deemia korrespondentliige, pro
fessor majandusdoktor R. Hagelberg, professor
majandus
doktor G. L. Taukatš Kiievist
ja täiendavaks oponendiks pro
fessor majandusdoktor V. R.
Okorov Leningradist.
Töö tunnistati doktorikraadi
vääriliseks. Doktorikraad kin
nitati 26. oktoobril 1984.
— O—

LÖPUREAD
Viimane punkt sai paika, kuid
see ei tähenda, et Ado Köstneril
rohkem poleks midagi öelda ol
nud. Oli. Sest nagu ta ise ütleb;
«Mulle
meeldivad
inimesed,
meeldib väga inimestega suhel
da.»
Viimase punkti pani vahenda
ja rollis olev kuulaja ja ülesmärkija. Pani veidi vägivald
seltki, sest tõesti juttu oleks veel
jagunud mitme lehekülje jaoks.
Pani kindlas lootuses, et need,
kes A do Köstnerit tunnevad,
teavad ka tema jutustamis- ja
arutlemisoskust ja need, kes ei
tunne, said pisukestld aimu sel
lest, mis peidus veidi sügavamal
kui välisilmest nähtu (kuigi jah,
selliste inimeste puhul nagu Ado
Köstner ei suuda vist ükski aja
leht edasi anda seda inimeslikku
võlu, mis selgib välja vaid ini
mestevahelises vahetus suhtle
mises).
Ja veel. Huvitav oli jälgida,
kuidas jutuajamise lõpuks au
väärne professor viskas pintsa
ku seljast ja hakkas «lõõgastu
seks» kuvaril mängima. Suure
sisseelamisega, noorusliku ha
sardi
ja ennastunustavusega,
kirka mängurõõmuga — olles
ilmseks eeskujuks paljudele tui
madele tudengitele.
JA K U I JÄ TK U B NOORUS
L IK K U H A SA R T I JA M Ä N G U 
RÕÕM U, SIIS VÕIB K IN D E L
O LLA , E T N E W TO N I ÕUNAD
PO TSA TA VA D
IK K A
JA
JÄLLE .
Vahendaja ENNO TAMMER

ÜLO TÄRNO, ehitusmehaanika kateedri professor.

, Kaitses 21. juunil 1-983. aas
tal
Moskva
Ehitusinseneride
Instituudis doktoritöö teemal
«Pragudega
silindriliste
ja
kvaasisilindriliste
raudbetoonkoorikute uurimine».
Oponentideks olid Raudbe
tooni Keskuurimise Instituudi
ruumiliste
konstruktsioonide
laborijuhataja, professor tehni
kadoktor G. K. Haidukov, V la 
dimiri Polütebnilise Instituudi
ehituskonstruktsioonide
ka
teedri juhataja, professor teh
nikadoktor V. S. Bartenjev, pro
fessor tehnikadoktor R. A . L u 
kas Moskva Ehitusinseneride
Instituudi tugevusõpetuse k a 
teedrist ja professor B. G, Ko~
(Jätkub 3. leheküljel.!

xenev Moskva Ehitusinseneride
Instituudi ehitusmehaanika ka
teedrist.
Juhtivaks ettevõtteks oli Ehi
tiste Eksperimentaalse Tüüpprojekteerimise Teaduslik Ins
tituut Moskvas.
Töö tunnistati doktorikraadi
vääriliseks. Doktorikraad kin
nitati 31. augustil 1984.

UNO LIIV,
sanitaartehnika
^kateedri professor.

Kaitses 28. junnil 1984. aas
tal Moskva Autode ja Teede
Instituudis doktoritöö teemal
«Transportvoolu liiklusrežiimide prognoosimine
autoteede
projekteerimisel».
Oponentideks olid professor
V. Siljanov Moskva Autode ja
Teede Instituudist, professor
V. šestokas
Vilniuse
Ehitusinseneride Instituudist ja
professor J. Homjak Kiievi
Autoteede Instituudist.
Töö tunnistati doktorikraadi
vääriliseks. Doktorikraad
on
kinnitamisel NSVL Kõrgemas
.Atestatsioonikomisjonis.

JÜ RI
KANN,
toiduainete
tehnoloogia kateedri professori
kt., toiduainete tootmisharulabori teaduslik juhendaja.

Kaitses 15. novembril 1983
aastal Leningradi Polütehnilise
Instituudi
Hüdrotehnika
'Teadusliku Nõukogu ees dok
toritöö teemal «Vedeliku kiire
neva liikumise teoreetilise ja
eksperimentaalse arvutuse alu
sed silindrilistes torudes».
Oponentideks olid professo
rid В. T. Jemtsev ja L. V. Mošk e v Moskvast ning professor
А . V. TCananajev Leningradist.
Juhtivaks ettevõtteks teadus‘tootmiskoendis «Energia».
Töö tunnistati doktorikraadi
vääriliseks. Doktorikraad kinni
tatud 22. juunil 1984.

(PEETER-ENN K U K K , .füüsi
ka
kateedri dotsent, keemiadtakter.

Kaitses 3. juulil 1984. aastal
Leningradis, NSV Liidu Tervis
hoiu Ministeeriumi Tööpunali
pu ordeniga autasustatud pro
fessor N. N. Petrovi nim. On
koloogia Teadusliku Uurimise
Instituudis doktoritöö, mis kä
sitleb kantserogeensete N-nit
roso ühendite uurimist.
Oponentideks olid professor
.tehnikadoktor P. P. Dikun L e
ningradist, professor bioloogia
doktor B. L. Rubentšik Ukrai
na Teaduste Akadeemia Onko
loogia Instituudist ja professor
meditsiinidoktor A. P. Ilnitski
NSVL T A onkoloogia teadusli
ku uurimise keskusest.
Töö tunnistati doktorikraadi
vääriliseks. Doktorikraad on
kinnitamisel NSVL Kõrgemas
Atestatsioonikomisjonis.

M A T I G RAF, N L K P
kateedri juhataja.

ajaloo

Kaitses 16. mail 1984. aastal
NSV Liidu Teaduste Akadee
mia Uurali Teaduskeskuse Kee
miainstituudis
Sverdlovskis
doktoritöö, mis käsitleb tahke
keha füüsikat ja keemiat.
Oponentideks olid professor
füüsika-matemaatikadoktor
A . M. Gurvieh, professor keemiadoktor V. P. Zlomanov ja
professor keemiadoktor A. A.
JTotiev.
Töö tunnistati doktorikraadi
vääriliseks. Doktorikraad kin
nitatud 19. oktoobril 1984. a.

V L A D IM IR SEGERKRANTZ,
autoteede
kateedri
dotsent,
autoteede
ja liikluse organi
seerimise ratsionaalse projek
teerimise labori teaduslik ju
hendaja.

Aastalõpu puhul põörditshne jällegi mitmete inimest»
peole oma küsimustikuga.
1. Aasta kõige meeldivam päev? Kõige ebameeldivam
päev?
3. 1985. aastal on sajandivahetuseni jäänud vaid 15 aas*
tai. Milline on 21. sajandi tudeng?
3. Kui 1985. aasta esimesel päeval kobistab Teie ukse taga
«tulnukas» teiselt planeedilt ja nõuab selgust M A A
kehta, mida Te talle siis ütleksite?

Kaitses 12. novembril
1984.
aastal doktoritöö teemal «P o 
liitilised parteid Eestis Suure
Sotsialistliku
Oktoobrirevolut
siooni, välismaise sõjalise inter
ventsiooni ja kodusõja perioo
dil (1917—1920)». Eesti N S V T A
A jaloo Instituudi juures asuva
erialanõukogu ees kaitstud tööd
oponeerisid ajaloodoktor, ENSV
TA
korrespondentliige,
pro
fessor K. Siilivask; ajaloodok
tor
professor
H.
Astrahan
(Leningrad) ja
ajaloodoktor,
Läti NSV T A korrespondent
liige, professor I. Apine (Riia).
Erialanõukogu
otsustas
üks
meelselt taotleda N S V L K õrge
malt
Atestatsioonikomisjonilt
M. Grafile ajaloodoktori kraadi
omistamist erialal «N S V Liidu
ajalugu».

3.
Maa on ümmargune. Me
tark, et ta oma kätega roboti
Masinaehitustehnoloogia
ka
ise tegime kindlaks, et on üm
valmis teeks.
teedri juhataja dotsent
Rein
margune. Inimesed on aga õe
KÜ TTN ER:
3.
Ma saadaksin ta tagasi lad. Aga ärge kartke, sest sil
1.
a) Möödunud aasta juuni
sinna, kust ta tuli.
made ees on kenad ja naera
lõpu päevad, m illal aulas said
tavad näkku: «Oh, kui kena,, et
Majandusteaduskonna
pro
101 T P I lõpetanud verivärsket
te tulite!» Pärast, kui olete ära
dekaan H.-A. Reisenbuk:
mehaanikainseneri M M erialal
läinud, räägivad taga ja kiru
oma atestaadi.
1. 1984. aasta ei erinenud
vad, kui jõledad need teiste
b) Kuus kuud hiljem, det
kahjuks millegi poolest eelneplaneetide elanikud ikka on.
sembri lõpus, m illal selgus, et
nuist — ikka on tööd liiga
paljud M M 1986. a. lõpetajad
palju, ikka jääb aasta lõpuks
ELKNÜ T P I Komitee asesefe*
ei suuda jälle tähtajaks esita
südamele
lahendamata prob
retär Margus Timmo:
da oma projekte ja kursuse
leeme. Kui keegi esitaks mulle
1. Kahtlemata on meeldiv ja
töid.
küsimuse, et mis on ühist üli
ebameeldiv päev olemas, kuid
õpilasel ja õppejõul, siis vas
meelsamini jätaksin need päe
2. 15 aastat on lühike aeg.
taksin: eelkõige see, et ühte
vad endale.
Arvan, et see ei too kaasa suu
moodi
ei
oska
nad
oma
aega
2.
Kohusetundlik, suure töö
ri muudatusi. Meenutades täna
ja»tada,
mistõttu
tähtaja
lähe
võimega, enese
igakülgsele
1970. aasta tudengeid,
võib
nedes
tuleb
töötada
ööd
ja
päe
arendamisele kulutab ööpäevas
ekstrapoleeridas väita, et ega
vad.
Aga
ma
arvan,
et
see,
et
18 tundi. 2/t tudengitest ea
tudengid 21. sajandil (vähemalt
aasta lõppedes ei ole kõik va l
täiskarsklased,
Уз karsklased.
selle alguses)
oluliselt laise
mis, on isegi hea. Ma ei ole
Perioodiliselt toimuvad välja
maks või töökamaks ei muutu.
küll eriti ebausklik (natuke ik
astumised alkoholi tootmise ja
Omalt poolt loodan, et suuda
ka!), kuid kui ma ükskord
ja tarbimise vastu.
me teda paremini ette valm is
jõuaksin aasta lõpuks kõigile'
3.
Vabandage, ma pean Teid
tada teaduse, tehnika ja ühis
töödele
ja
tegemistele
joone
toimetama kinnipidamiskohta,
konna arengu aktuaalsetes kü
alla
tõmmata,
siis
näriks
mu
võib-olla olete spioon.
simustes.
südant tõesti kahtlus, et hak
3. Maa — kena, armas pla
kan vist peagi teise ilma mi
U I ühiselamu
komandant
neet, mida valitsevad inimesed,
nema ...
Juta Aga:
keda kasvatatakse ja õpeta
2. 21. sajandi tudeng? Hästi
1. Meeldivam — siis kui al
takse vähemalt Уз tema elu
gas puhkus. Ebameeldivam? —•
uudishimulik, hästi töökas ja
east. Sellest, kui edukalt seda
hästi iseseisev!
ei oska öelda.
tehakse,
sõltub
inimkonna
2. 21. sajandi alguses tuden
3.
Püüaksin
iga
hinna
eest
areng ja Maa saatus. Seni võib
gite juures mingeid muudatusi
temaga
kontakti
saada,
ükskõik
seda tööd enamikul juhtudel
ette näha ei ole. Jäävad sama
mis keeles, mida ma
valdan
mitte perspektiivituks lugeda —
le tasemele. Soovin näha edas
(inglise, saksa, soome, vene,
me areneme.
pidi tudengit korrektsena. Et
eesti) või veel õpin (Basic-pluskaoks liigne alkoholi kuritarvi
Toiduainete tehnoloogia ka
keel). V õi ilma keeleta — käte
tamine, rohkem üliõpilasi käiks
teedri professori kt.
JÜ RI
ja jalgade abil. Igal juhul kõi
teatris, kontserdil;
ei rikuks
KANN:
kide mõeldavate vahenditega!
öörahu, ei lõhuks inventari*
1.
3. juuli, kui mind dok
oskaks
kultuurselt
kasutada
torikraadi
vääriliseks tunnis
Diplomandi ema:
olmeruume.
tati.
1. Kõige õnnelikum päev on
alati see, kui kõik lapsed kõ
dus on . . . ja terved.
2. Üliõpilane on alati targem,
ja tublim. Kindlasti vael tar
gemad kui praegu. Üldse tun
dub, et viie aastaga saab ini
3.
Puudub keeleoskus, o*.
Kõige ebameeldivam päev oli
mene seal kõrgkoolis väga tar
võimalik suhelda žestikuleerijuuli lõpus, kui neli õppejõudu
gaks.
des. Arvan, et ei ®le võimeline
ja 16 üliõpilast kõige rõõmsa
mingisuguseid andmeid andma..
3. N eile ütleks nii, et Maa
ma meelega pöördusid kodu
on meil väga rikas ja varasid
maale tagasi tutvumispraktion palju, aga selleks, et hästi
kalt Tšehhoslovakkiast ja alles
elada, tuleb inimesel ikka õud
Tšõpis selgus segadus piletite
Tädi Ruth Tääkre puhvetist:
selt kõvasti tööd teha...
ga, mis oleks meid äärepealt
.
.
.
Ah,
vaadaku
parem
ise
sundinud rongist lahkuma. M i
1. Siis, kui tütar ülikooli sis
ringi, küll nad näevad seda
da aga tähendab liikumisgraase sai. Nüüd Õpib bioloogiat.
kõike ka ise.
fikust välja läinud 20-liikmeliTahate, ma ütlen järgmise aas
ne grupp, seda pole raske ette
ta eest kah. Siis saab poeg sõ
Füüsika
kateedri
dotsent
kujutada,
javäest koju.
Peeter-Enn Kukk:
2. 21. sajandisse astuv tu
1. a) Kui isiklikust vaate
2. Üliõpilane?! Kohe, kui I
deng on praegu juba 3-aastane
vinklist, siis 19. oktoober, kui
ühiselamu avati, hakkasin neile
põngerjas ja kogub
kaalu,
V A K -i Presiidium osutas ühele
«Pikos» saiakesi müüma, hil
pikkust ning mõistust kõrg
maarjamaa mehele seda au, et
jem siis peahoones. Ometi ei
kooli astumiseks. Arvan,
et
omistas talle
doktorikraadi.
oska ma nende kohta midagi
järgmise
sajandi tudengil on
Kui aga laiemalt, siis 21. no
öelda. Isegi praeguste tuden
oluliselt rohkem ideaale, ta os
vember, kui rektor ei pidanud
gite kohta. Järgmisel sajandil
kab selgemalt tunnetada «pean»
paljuks sõita Koplisse, et tut
— siis, olen juba ammu pensi
ja «tahan» ühtsust selleks, et
vuda füüsika kateedri poolpeal. Ei saaks öelda, et nad
liikuda mööda arenguspiraali
juhtteaduse
köögipoolega
ja
mind ei huvita, aga nii kaua
suurema tõusunurga all. Arvan,
maha panna selline organisa
ette ei tea. Kindlasti on neid
et ka järgmisel sajandil jääb
toorse tegevuse programm, m il
vähem. Ise on nad kindlasti
aktuaalseks kadunud prof. A l
le puhul võib julgelt öelda, et
veel mitmekülgsemad kui prae
bert Valdese
ütlus tudengite
mäng tasub küünlaid.
kohta: «Tehkem vähem kriiti
g u ... Targemad? Vaevalt! Loo
b)
Seni
on
meeldivaid
ela
kat, selle asemel püüdkem ise
mulikult
on iga järgnev põlv
musi sadanud lausa kotiga, val
teha rohkem ja paremini.»
kond eelmisest üle, aga kas ka
gete päevade vahele ei ole
3. Kõigepealt muidugi terv i
eksinud ühtegi musta, kuid
targemad?
taksin Teda meie
Eestimaa
aasta pole veel lõppenud ja tu
kommete kohaselt, kui selgub,
leb karta, et see päev seisab
3. Ei tea, millised nad vä lja
et keelebarjäär puudub (kuna
veel ees.
võiks
näha. Kui nad väga ko
oma laevaga tihedatesse atmo
2. Tõenäoliselt 21. sajandi
ledad on, siis ma vist kardak
sfäärikihtidesse sisenedes jõu
alguse tudeng ei erine täna
dis «tulnukas» juba eesti kee
sin. Aga kui neil väga viga
päeva omast ühegi olulise näi
le
ära
õppida), siis asuksin
pole, siis kindlasti midagi üt
taja poolest. Erinevusi võib lei
Tema
uudishimu
rahuldama
duda vast teise- või kolman
leks. Et meie Maa on üks ära
üldisemate andmetega
meie
da j ärgulistes momentides, näi
ütlemata ilus ma a . . . Ei, seda
planeedi kohta. Seejärel kee
teks riietuses, sõnavaras, jne.
raksin aga jutu kohe kosmilise
ma
küll ei arva, et nad meid
3. Kui Galilei ütles, et ta
kiirusega lähenevale meie ins
kartma peaksid ja meie neid
s
i
i
s
k
i
pöörleb,
siis
meie
või
tituudi aastapäevale ja oma
me öelda, et ta i k k a v e e l
samuti. Olen üldse selline in i
poolse informatsiooni eest pa
pöörleb vaatamata sellele, et
mene, et ei usu inimestest hal
luksin kosmosetulnuka abi ning
inimtegevuse mõju loodusele
toetust kavandatu edukaks rea
ba. Siis kui «mats» käes, siis
võib
juba
täna
omandada
kaliseerimiseks.
on juba hilja. Aga eks see unu
tastrofaalse iseloomu, kui ju
Kopli-m aja garderoobitädi:
huslikult vajutada valele nu
neb va rs ti... Jah, ütleksin, et
pule.
tore maa ja head inimesed.
1. Minul e i olnud ei kõige

PILK

AASTA-

meeldivamat ega kõige eba
meeldivamat päeva. K õ ik päe
vad on üksluised tööinimese
päevad.
2. Loodan, et 21. sajandi tu
deng on natuke viisakam ja
pöörab oma riietusele suuremat
tähelepanu.
Praegu
käivad
tüdrukud riides nagu m ardi
sandid! V eel loodan, et 21. sa
jandi tudeng e i ole veel nii

Töölisnoor, kaugõppija Tiia:
1. Tutipäev. Viimane kell.
Miks? Oli kurb, aga jõle ilus
päev.
2. Laisad, ma arvan. N ii ker
gesti tuleb kõik kätte, et ei
viitsi enam õppida. Kõik osta
vad endale robotid. Teevad hal
tuurat ja ©stavad endale ma
sina, mis kõik ette-taha ära
teeb.

Inimene tegi mulle haiget. Ja ma ei hakanudki nutma.
M a hoopis vihastasin. Ja tegin, ka haiget. Samale inimesele.
T a hakkas nutma. Elu pöördvõrdelisus.

OO TUS
M a ei jaksa enam oodata. Olen ootust pilgeni täis. Ta
valgub mu mõtteisse, kätesse, jalgadesse, kehasse, süda
messe. Olen ootusest halvatud. Ja ometi jooksen samme
kuuldes trepikotta, automürina peale ronin aknale. Jälle
lootuskiir, jä lle pettumine. Loen sekundeid, minuteid, juba
tunde. Silme eest vilksab läbi kiirabiauto, pidurite krigin,
välguvad noad, löömishimulised rusikad. Rumalus.
Jälle tund. Loen raamatut, lausete mõtet tabamata.
N ii. M u lle aitab. A ga ma talle ütlen! Ütlen, e t ... Midagi
ei ütle. Võtan mantli ja sammun uhkelt toast välja. Pakin
k o h v r ig i. . . Oi, seda ta kahetseb. Lähen kah niimoodi ära.
M a ei tule tagasi. Kohe tükk aega.
Jälle auto? Jooksen akna juurde. V õ õrad . . . Sammud?
M ö ö d a . . . Kiirabiauto, noad, rusikad. . . Vajun istuma.
Samme ma ei kuulegi. K a ukse avanemist mitte. Ja
äkki — siin ta siis seisab, mu kallis, hea ja armas. Elus,
terve, heatujuline, veinilõhnaline.
«J Ä IN V IS T V E ID I H IL J A PEALE, K A L L IS !»
Ma noogutan. Ja naeratan. Mõistvalt.

KAOTUS
K u i kerge on kaotada. Tõsta käed ja alistuda.
Tahan hüpata üle hangede, kahlata rinnuni lumises
metsas ja huilata.
Tahan istuda kamina ees ja tunda enda kõrval tulest
suuremat soojust.
Tahan kiskuda karikakralt kõik kroonlehed — armas
tab? ei armasta?
Tahan visata puruks midagi hinnalist, aga mitte kallist.
Tahan ikka ja jälle lapata läbi kõik vanad fotod.
Tahan hüpata, nutta, trampida, mõelda, naerda, vaikida,
kisada.
A ga m a ei taha kaotada.
Ja ometi kaotan vahel enne, kui tahtmagi jõuan hakata.

. .. saab kevadel see tudeng,
kes
kuulub
nimekirja järgi
teaduskonna parimasse tuppa.
Et saada parimaks toaks, tu
leb olla teaduskonna a/ü bü
roo olmesektori poolt koosta
tud kolme parema toa hulgas
15. detsembril 1984 ja 15. april
lil 1985. Niisiis, preemiasaajad
otsustab kevadsemestri lõplik
järjestus.
Praeguseks on
kujunenud
pingeline olukord kõikides tea
duskondades, kus kolme parima
väljavalimine pole olnud su
gugi lihtne.
Hetkel on parimad.
EHITUSTEADUSKONNAS

I tuba 208
(Jelena Suler, ED-77;
Irena Malaštšenko, ED-77;
Tatjana Ševoldajeva, ED-77
ja Olga Vage, ED-57)
I I tuba 213
I I I tuba 206
Poisid:

Kuhu ennast peita? Iseenda eest.
Olla iseseisev.
Olla uhke.
O lla . . . üksi.
Olla uhke — üksi.
Olla vah el näruselt üksi.
Silme eest libisevad mööda näod. K õ ik kunagi midagi
tähendanud. Vähem või rohkem. K õigile midagi tähen
danud. Vähemalt nägu paljude seast
Uhke, iseseisev, . . . üksi.
Näod, lausekatked, ilmed jäävad meelde. A ga sellest on
vähe. On v a ja elu, mitte katkeid. On va ja inimest, mitte
nägu. On va ja silmi, mis vaatavad sisse, mitte ei libise
üle.
Tuleb soov muutuda vahel tillukeseks-tülukeseks ja
pugeda .kordamööda inimhingedesse. Tuustida seal alatult
rin gi ja koukida vä lja enese jaoks vajalik. Siis on vähe
m alt teada, et on olemas see inimene, need silmad, see
pilk.
Selleks, et m itte end peita.
Et m itte tunda end vahel nii üks i ...

M E H A A N IK A 
TE ADU SKONN AS

ÕNNE T IL K

«T A iX E H W A PO C ü TE H H Iie»
«Т А Л Л И Н С К И Й П О ЛИ ТЕХ Н И К »

Poisid:
I tuba 421
(Valdur Telve, LE-31;
Ants Liigand, LA-51 ja
Andres Käärik, LR-51)
II tuba 244
II I tuba 243
ENERGEETIKA
TE ADU SKONNAS

I tuba 308
(Antonina Pukato, AV-38;
Tatjana Pusanova, AV-38;
L iilja Galimova, AO-37 ja
Helle Tšugunova, AO-31)
II tuba 314
II I tuba 315
Poisid:

Tüdrukud:

I tuba 509
(Ivo Kuusk, AA-51;
Jaak Aaman, AV-51 ja
Tajo Salus, AV-51)
II tuba 442
II I tuba 449
MAJANDUS
TEADUSKONNAS

T T R -i A JA S T U

R A H V A P Ä R IM U S I

Kraan tilgub, kuid ei anna
vett. Radiaator lekib, kuid ei
soojenda. Telefoniketast võid
vändata palju tahad, ikka satud
gaasikontorisse. Või äärmisel ju 
hul surnukuuri. Klošetis vett
tõmmates, tõmbad poti alla. L ü 
litist saad 220. Värised veidi ja
püüad habet ajada. Parema
pösepoole saad puhtaks, siis on
elekter läinud. Elekter tagasi,
vaatad telerit, õigem ini vaatad,
miks p ilti ei ole, aga hääl on.
Või ka vastupidi. Tolmuimejaga
teed puhta töö: sussid, hom
mikumantel,
toakoer.
Istud
autosse, et metsa roheluses när
ve ravida, aga salalukud on
sassi läinud. Jalg on pedaali kül
jes kinni ning masin möirgab
nagu ratta peal. Elekterkeevi
tus siiski avitab. Saad jala va
baks, kuid näe, auto, kuramus,
võttis väiksest sädemest tuld.
Mis seaVs ikka, hopsti jalgratta
selga ja kohe väntama. Püksi
sääred keti vahel jõuadki koha
le. Tore. Vaikne. A in u lt tran
sistorid möirgavad linnulaulu
asemel. A inult. Lennuk sõidab
üle. Lehvitad. Näe, alla kukkus.

Esmaspäev — pole külma v e tt
Teisipäev — pole sooja vett
Kolmapäev — pole vett
Neljapäev — uputus
Reede — pole survet
Laupäev — saunapäev
Pühapäev — avarii
(Mustamäe)

TÄNUAVALD US
Tahaksin tänada kohviku N
personali, eriti uksehoidjat, ad
ministraatorit ja kelnerit. K õik
nad olid töökad, ausad, abival
mid, siirad, jutukad, täpsed ja
korrektsed, lahke naeratusega
nõukogudeliku
teeninduskul
tuuri tõelised lipukandjad. Sel
liste jaoks pole isegi jootrahast
kahju.

I tuba 409
(A ede Vaher, TP-31 ja
Tiiu Paolberle, TL-31)
I I tuba 314
II I tuba 308
Poisid:
I tuba 241
(Mati Paljasmaa, TP-71;,
Villu Karu, TP-71 ja
Tiit Romulus, TP-71)
I I tuba 229
I I I tuba 226
K EE M IA
TE ADU SKO NN AS
Tüdrukud:
I tuba 515
(Anneli Ladi, U lvi Lango„
Eha Kadakas ja
Hille Tutt — kõik KO-51)?
I I tuba 512
II I tuba 502
Poisid:
I tuba 218
(Urmas Poola, KA-71;
Jaanus Järvpõld, KM-71 ja
Jaak Niigi, KM-71)
II tuba 205
I I I tuba 221
Need, kes tunnevad end sol
vatuna, et nende usinust ei ole
osatud
hinnata, organiseerige
oma büroode
olmemeestele
vitsa-õpetus näärivana
abüK iill nad siis kevadsemestril
tähelepanelikumad on. K el aga
ei ole veel tunnet pidada oma
tuba teaduskonna parimaks —
neile hea soovitus: pange va
rakult akna taha sussi sisse
salasoov näärivanale, et
ta
harja tooks.
Kevadsemestril peab usinalt
oma tuba pühkima ja olema
kõigist kõige aktiivsem.
KÕ IKI
LÕBUSAID

NÄÄRE!

M A T I K IV IM Ä E , EE-72

T ü d r u k u d :

A RM A STU S
T a tuleb kui tu lvavesi
Alguses on rahu — kõik vanad hingepiinad on enese
pettuse ja lootusetusega kinni mätsitud. Tundub, et midagi
e i saa vaikelus hinge segada.
Ja siis ta tulebki. Praksudes purunevad sidemed, mida
n ii hoolikalt oled sõlminud, vuhisedes lendavad tundetükid
m ida ikka püüdnud ritta seada. Kogu m aaifa on äkki täis
mürinat, klirinat, sahinat.
N in g sa ise ulatad peost julgelt oma õhkõrnad tunded.
Sinust on jä lle saanud kõikeunustav andja. Sa ei peatu,
ei kahtle, kas su andi üldse vajataksegi. Silmade sirevil
naeratad sa elule. Oled õnnelik. Tead, et see kõik kord
lõpeb. Ja seda õnnelikum sa oled. Et just sulle on kingi
tud need hetked, mida mõned terve elu jooksul ei jõua
ära oodata.
Ä r a peatugi, õnnelik inimene. Ja ära mõtle. Ole
O le iseendale, ole teistelegi hea ja õnnelik.
Varsti oled sa ju jälle tavaline inimene, õnneläike ja
naerukurdudega valutavas südames.

I tuba 202
(Heli-Malle Tambet, LI-31;
Merle Juhkami, LS-31;
Kaja Tõnisalu, LS-31 ja
P ilvi Kralla, LE-11)
II tuba 206
III tuba 208

I tuba 534
(A ivo Kaivapalu, EE-93;
Peeter Malken, EE-93 ja
Vello Kekki, EV-91)
I I tuba 126
II I tuba 543

I tuba 401

Ü K SI

T ü d r u k u d :

Tüdrukud:

Poisid:

Olen alati kadestanud meeletuid. Imetlenud ja austa
nud. Tean, et ise ei suuda m a kunagi olla päris-päris mee
letu. Vaba kõigest liigsest, mis takistab õnnelik olemast.
Inimestele ei meeldi olla meeletu. Oma seotuses taanduvad
nad üksteisest ikka kaugemale ja kaugemale. Ummisjalu
ja pimesi ära.
VÕib-olla kõige kaunima hetke või kallima inimese eest.

A U T O M A A T IK A TEADUSKONNAS

Tüdrukud:

I tuba 231
(Tiina Mets, MA-72;
Ljudmilla Ilijna, MM-57;
Irina Moissejeva, MM-57 ja
Larissa Tsernobai, MM-57)
I I tuba 232

M EELETUS

(Tigran Sultanjants, MA-11;
Toomas Laimets, MA-11;
Neeme Soosalu, MA-11 ja
Harri Aaste, MA-11)
I I tuba 308
III tuba 331

15 R U B LA ...

VALU

i
ÕNDSAD TA A S K O H TU M IS E
H ETKED
Midagi tuttavlikku on temas,
tema hoogsas sonikergitamises ja
karmis teres. Tahtmatult peatun
ja teretan vastu. Kuidagi tu t
tavlikult sirutatakse mulle terekäsi. Raputan reipalt tema me
hist kätt. Kus ma küll teda näi
nud olen? Löö või puuga pähe,
m itte ei tule meelde. Kuidagi
tuttavlikult surutakse mind var
julisse kangialusesse, et veidi
pikemalt juttu puhuda. Miks
m itte, muidugi, tuttavatega ala
ti. A inult et lööge või puuga
pähe, m itte ei tule meelde, kus
ma teda näinud olen. Lüüdk se
gi, rabatakse rinnust. Kuulen
tuttavlikku kõuekõminat: « Anna
rubla v õ i . . . »

P. S. M ul on hea meel m ärki
da, et jootraha võeti tänuga
vastu. Täpselt kopikapealt.
Külaline lõunast

Teil. nr. 3824
M B-11626

Meelde tüli, meelde tüli, al
les eile olin kohtunud ja vestel
nud selle mehega samadel tee
madel. Loom ulikult, hea tutta
va jaoks pole millestki kahjuAnnan viieka. Haare lõdveneb
kuidagi tuttavlikult ja juba ma.
jooksen. Vastu uutele kohtu
mistele.

K IR J A K A N D J A P E T S K IN I
TE E M A D E L
Vana-aastaõhtul heliseb uk
sekell. K orterist kostub uudis
himulik küsimus: « Kes seal o n ? »
« Näärivana.»
« Kes seal on?»
«Näärivana.» jne., jne..
Kannatamatu näärivana ta
hab ka teada, kes on teisel pool
ust: «A ga kes seal on?»
«Näärivana.»
Ja küsimus suurele ringile~
Kes oli tegelikult korteris? Kasr
näärivana? Aga kes siis üksetaga oli?
Väikselt irvitasid A N U OGA
ja
JÜRI P Ü H A

