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Vassili Võrgu nimelises T al
linna 3. Ikeskkoolis peeti pa
ra jasti m ehisuse tundi. 8. Ees
ti laskurkorpuse lahinguteest 
rääkisid  oktoobrilastele vane
mad koolikaaslased: «21. sep
tem bri õhtul alustasid 354. 
laskurpolgu eelsalga võitle
jad polkovnik Vassili Võrgu 
juhtim isel pealetungi Tallinna 
suunas. 22. septem bri, polgu- 
kom andöri sünnipäeva hom 
m ikul jõuti Eesti NSV .pealin
na, hõivati Balti jaam  ja 
Toompea ning le itnan t Jo 
hannes Lum iste heiskas P ika 
H erm anni to rn i võidulipu.»

H uviga kuulasid algklassi
de õpilased ju tustusi Eesti 
NSV vabastuslahingutest, sa a 
tes pilguga ajaloolkabineti 
stendidele 'jäädvustatud 8. 
Eesti laskurkorpuse 300. ja 
354. laskurpolgu võitlusteed.

Kui Tallinna 3. keskkool 
1975. a. sügisel avas uksed 
kooliperele, oli õnnitlejate 
hulgas ka 300. laskurpolgu sõ
jam ehi. P ioneerid kutsusid 
külla endise polgukom andöri, 
erupolkovnik Ilm ar Pauli, kes 
om akorda kutsus pioneeri- 
koondusele polgu endise ko
m andöri, hilisem a 354. la sk u r
polgu kom andöri polkovnik 
Vassili Võrgu. Sestpeale sai 
alguse pioneeride sõprus en 
diste rindem eestega.

P unased jä ljekü tid  hakkasid 
uurim a 380. laskurpolgu võit
lusteed, põlistasid vaprate r in 
dem eeste m älestust. P aljud  
pioneerirühm ad kannavad pol-

T äna möödub 35 aastal 
päevast, mil meie kodu- 
\ maa pealinn Moskva salu- 

teeris Tallinna vabastanud väge
de auks kahekümne nelja kogu
pauguga 324 kahurist. Neli päe
va hiljem, 26. septembri õhtuks 
oli kogu Eesti NSV mandriosa 
hitlerlastest puhastatud. Neile 
tähelepanuväärsetele sündmuste
le eelnesid 3 rasket okupatsioo
niaastat, mil kümned tuhanded 
meie vabariigi kodanikud kan
natasid koonduslaagrites ja 
vanglates, tuhanded eestlased 
saadeti Saksamaale sunnitööle. 
Okupatsiooniaastatel hävitasid 
saksa okupandid ja nende siin
sed käsilased Eesti territooriu
mil 125 000 inimest.

Eesti töörahvas, meie sõjame
hed võitlesid sõja algusest kuni 
võiduka lõpuni õlg õla kõrval 
vene ja teiste Nõukogude Liidu 
rahvastega fašistlike anastajate 
vastu. Eesti NSV vabastuslahin- 
guis aitasid võitu sepistada Nõu
kogudemaa paljude rahvaste 
esindajad, kes võitlesid Leningra
di, 3. Balti rinde väeüksustes ja 
Punalipulises Balti Laevastikus.

Raevukalt võitlesid sünnimaa 
vabastamisel ka 8. Eesti laskur
korpuse sõjamehed. Juba lahin
guis Narva pärast paistsid silma 
eesti tankistid, kahurväelased, 
lennueskadrilli «Tasuja» lendu
rid, korpuse rinderood. Tallinna 
operatsiooni ajal Leningradi rin
de 2. löögiarmee koosseisus või
delnud 8. Eesti laskurkorpuse 
väeüksused paistsid silma Ema
jõe forsseerimisel 17. septemb
ril, 20. septembril Avinurmes ja 

/21. septembril Porkuni juures. 
Suurt piehisust ja vastupidavust 
vaenlase purustamisel ilmutasid 
Eesrti laskurkorpuse võitlejad 
hiljem Saaremaal ja Kuramaal. 
Ja eks olnud korpuse sõjameeste 
vapruse tunnistajateks tallinla
sed, kes 1944. a. 22. septembril 
enne keskpäeva tervitasid lahin
guid pidades vabariigi pealinna 
jõudnud polkovnik V. Võrgu ju
hitud eelsalga võitlejaid. Koos 
meie laskurkorpuse eelsalgaga 
Narva maantee kaudu Tallinna 
jõudnud polkovnik A. Kovalevs- 
ki ja kindral I. Jastrebovi tanki- 
gruppide sõjameestega puhasta
ti kella 14-ks kesklinn, õhtuks 
oli Tallinn vaba. Väeosad ja 
-koondised, kes Tallinna vabas- 
tamislahinguis silma paistsid, 
said lahinguautasud ja neile anti 
Tallinna nimetus.

gu võitlejate nime, ikelle h u l
gas Nõukogude Liidu kangela
ne A ugust Allik, Eduard  Seer, 
K arl A llikas, Vitali Jõesaar ja 
teised. Lahingukuulsuse klas
sis võib nende kohta leida 
u latuslikke uurim ism aterjale .

Tänaseks kannab kooli pio- 
neerim alev 300. laskurpolgu 
nime.

M eeldejääv oli kooliperele 
23. veebruar 1978. a., m il koo
lile an ti 8. Eesti laskurkor
puse 354. laskurpolgu kom an
döri polkovnik Vassili Võrgu 
nimi.

T äna tähistam e Eesti NSV 
pealinna T allinna vabastam i
se 35. aastapäeva. Jä lle  sam 
m uvad ühtses kolonnis endi
sed rindem ehed läbi vana T al
linna tänava te  ja neile kuulub 
meie tän u  tänase rahu taeva 
eest.

Terve m öödunud nädala 
kestel olid needsam ad m ehed 
aukülalisteks paljudes meie 
koolides.

T allinna 3. keskkooli k lassi- 
ja  koolivälise kasvatustöö o r
ganisaator Elle P arik  rääkis: 
«Meie p ioneeri- ja komsomo- 
liaktiivil on pingelised p äe
vad. Taham e eriti m eeldejää
valt täh istada kodulinna v a 
bastam ise 35. aastapäeva. J ä l
jekütid  täpsustavad meie sõp- 
ruspolkude rindem eeste n i 
m ekirju , kellele õnn itluskaar- 
te saadam e. V alm istam e e tte 
kandeid, e t te rv itada sõ jave
te rane meie šeffettevõtetes:

N ahkgalanteriikom binaadis

Eesti NSV vabastamisele 
aitasid kaasa ka partisanid, 
kes seisid antifašistlike 

jõudude esiridades. 1944. a. suu
renes partisanide arv üle viie 
korra. Ainuüksi nimetatud aasta 
talvekuudel võttis relvastatud 
võitlusest saksa okupantide ja 
nende kohalike abimeeste vastu 
osa üle 1000 inimese. Eestis te
gutses mitmeid suuri, isegi mit- 
mesajamehelisi partisanikoondi- 
si. Võru- ja Tartumaa kolme 
partisanibrigaadi kuulus kokku 
ligi 800 võitlejat. Oli ka tosin 
keskmise suurusega (15—20 ini
mest) ja kümneid väiksemaid 
rahvatasujate gruppe, samuti an- 
tifašistlikke põrandaaluseid orga
nisatsioone ja sadu üksikuid võit
lejaid.

Partisaniliikumine arenes oku
peeritud Eestis (nagu Lätis ja 
Leeduski) väga keerulistes ja 
rasketes tingimustes. Kogemused 
näitasid, et siin polnud võimalik 
suuri partisaniüksusi moodusta
da. Seda raskendasid ühelt poolt 
tihe teedevõrk ja suhteliselt väi
kesed metsad, teiselt poolt saksa 
okupantide rohkearvuliste väe
osade paiknemine Eesti territoo
riumil ning kohalike fašistlikult 
meelestatud natsionalistide iga
külgne abi ja toetus hitlerlastele.

Sellest tingituna langesid tu
handed rahvatasujad ebavõrdses 
võitluses või sattusid okupanti
de kätte. Ohtudele ja raskustele 
vaatamata partisaniliikumine 
okupeeritud Eesti NSV-s 1944. a. 
koguni elavnes. Edukamalt te
gutsesid väikesed luure- või 
luure- ja diversioonigrupid.

1944. a. suurenes tunduvalt 
Nõukogude tagalas erietteval
mistuse saanud rahvatasujate arv. 
Juba eelmisel aastal oli EK(b)P 
Keskkomitee suunanud Eestisse 
inimesi, kes olid olnud erikursu
sel Eesti Partisaniliikumise Staa
bile allunud Üksikus Eriülesanne
tega Üksuses. Need inimesed 
olid õppinud õhkimist, partisani- 
võitluse vorme ja meetodeid ning 
võisid abistada patrioote vaen
lase poolt okupeeritud territoo
riumil.

Eriti palju partisane-spetsia- 
liste saadeti vaenlase tagalasse 
1944. a. jaanuaris-märtsis. Pal
jud nendest on hästi tuntud. Par
tisaniüksusi juhtisid Arno Avai- 
soo, Ilmar Jürisson, Aleksander 
Kallaste, Leonid Mätig, Paul 
Raag, Aleksander Turro, Nikolai 
Sumilov, Jakov Vjaltsev jt.

«Linda», R akiste K at^eteha- 
ses «Pioneer», Eesti NSV MN 
Riikliku Ehituskom itee V aba
riik likus R estaureerim isvalit- 
suses.

Noorem a astm e pioneeride
le korraldasim e pidu liku  m ii
tingu  kinos «Kaja», kus nen
dega kohtusid 300. laskurpol
gu juh tkonnast Ilm ar Paul, 
Endel Sõgel, Raimond Iso'% 
Sergei Reštšinski jt. H iljem  
vaadati üheskoos' «Tallinnfil- 
mi» dokum entaalfilm i «Kogu 
öö käib sõda».

P eab  küll ütlem a, et Eesti 
laskurkorpuse võitlejad on 
saanud meie koolis om aini
mesteks. Ei möödu ühtegi 
suu rü ritu st, kus mad meid 
meeles ei peaks. K utsuvad 
meie pioneeregi om a e ttevõ t
mistes osalema. Nii oleme 300. 
laskurpolgu rindem ehi käinud 
terv itam as nende kokkutu le
kutel küll M ustvees, küll 
«Rahva Võidu» kolhoosis. Iga 
kord on sõjam eestel meie pio
neeridele o lnud ju tu s tada  m i
dagi uu t ja m eeldejäävat. Iga
le klassile on meil polkude ve
teranide nõukogu poolt k in 
nistatud  oma šefid. Nii seob 
300. laskurpolgu staabiülem a 
abi reservkapten  Raimond 
Isokit am m une sõprus 8-b 
klassiga, 1. pataljoni san itaar- 
in struk to r eruseersan t Sergei 
Reštšinski on 9-a klassi šeff, 
354. laskurpolgu kom issar 
A leksander Vellman 5-c klassi 
šeff jne.»

Eile toim us Vassili Võrgu

Vahemärkusena mainin, et 
praegune Võru 2. keskkooli sõ- 
jandusõpetaja Oktrev Volin õp
pis tollal nimetatud üksu
ses, oli eesti partisanide 
reservis ning 'kuulus seejä
rel 1944. a. augustis Lõuna-Ees- 
tisse saabunud operatiivgrupi 
koosseisu. Nüüd annab ta oma 
rikkalikke teadmisi ja oskusi 
edasi oma õpilastele. Paljud tema 
kasvandikud õpetavad juba ise 
komandörina relvajõududes noo
ri kodumaakaitsjaid.

1944. a. alguses tihenesid ees
ti ja teiste vennasrahvaste par
tisanide sidemed. Asjad edene
sid ka organisatsiooniliselt. Laie
nes Eesti Partisaniliikumise Staabi' 
koostöö Leningradi Partisaniliiku
mise Staabiga. Viimaselt saadi 
pidevalt suurenevat organisatsioo
nilist ja materiaalset abi partisa
niliikumise arendamiseks Eestis.

EK(b)P Keskkomitee otsusega 
1944. a. 20. aprillist tuli Eesti 
Partisaniliikumise Staabil saata 
vaenlase tagalasse (erinevalt 
veebruarist-märtsist) väikseid, 
mõnemehelisi gruppe. Esiplaanile 
seati luuretegevus. Hästi tuli 
oma ülesandega toime Evald 
Adamsoni luuregrupp, kes tegut
ses Emajõe vasakul kaldal Tar
tumaal Laeva ümbruses. Tehti 
kindlaks hitlerlaste väeüksuste 
paigutus, koostati kaitseehitiste 
põhjalik skeem ning anti kogutu 
üle rinde staabile.

Kõrvuti luureandmete ko
gumisega tegid kogenumad 
partisanigrupid töötajate 

hulgas ulatuslikku organiseeri- 
mis- ja selgitustööd. Palju suut
sid teha Nõukogude tagalast tul
nud partisanid. Enamik nendest 
vahetas tihti asukohta, neil oli 
kõikjal kohtumisi tööliste ja ta
lupoegadega. Partisanide tege
vust soodustaski see, et leidus 
tuhandeid inimesi, kellelt alati 
toetust ja mõistmist leiti.

Nõukogude Eesti partisanid 
käisid läbi kangelasliku võitlus
tee. Eesti partisanide ridades oli 
kokku vähemalt 7000 meest. 
Peaaegu samapalju oli partisani
de aktiivseid abilisi.

Mittetäielikel andmeil hävita
sid üksnes Nõukogude tagalast 
saadetudv partisanibrigaadid ja 
-grupid umbes 3300 vaenlase sõ
durit ja ohvitseri, sealhulgas 2 
kindralit ja 47 vanemohvitseri. 
Märkigem, et nimetatud partisa- 
niüksused moodustasid vähem 
kui Va eesti partisanide üldar
vust. Veel purustati 19 sõjalist

nimelises T allinna 3. keskkoo
lis aktus, kus osalesid mehise 
polgukomandöri rindekaasla- 
sed, kom andöri lesk Olga Võrk 
j,t. A ktusele eelnesid mehisuse 
tunn id  klassides, kus õpilas
tele am m u tu ttav ad  sõjam e
hed m eenutasid lahingupäevi 
35 aa s ta t tagasi.

H iljem  sõideti üheskoos 
M etsakalm istule, kus aseta ti 
lilli Vassili Võrgu kalmule.

Kooli tublim , 6-b klassi pio- 
neerirühm  sai õiguse esindada 
kooli Oktoobri rajooni tö ö ta 
ja te  pidulikul m iitingul Va
basta ja te  m onum endi juures 
Tõnismäel.

Homme en t m innakse ühes
koos rahvam atka le  Tallinna 
vabastuslahingute paikadesse. 
8-b klassi õpilased saavad 
ulatusliku ülevaate 300. las
kurpolgu lahinguteest Lage- 
d ilt Tallinna. Kooli ab itu rien 
did külastavad lahingupaiku 
P ihkvast, M ehikoorm ast, E m a
jõelt Tallinnani. Tallinna 3. 
keskkoolis tehakse koos sõ ja
veteranidega kõik, et koguda 
üha rohkem  põhjalikku  m a
te rja li 8.*- Eesti lasku rko rpu 
se võitlusteest ja  põlistada 
kooli nim ikangelase m äles
tust.

P i l d i l :  Hetk Tallinna va
bastamise 35. aastapäevale pü
hendatud miitingust kinos 
«Kaja». Pioneeridega kohtub 
erupolkovnik Ilmar Paul.

MARGUS VIIKMAA fotod

objekti, ^34 silda, õhiti raudteid 
129 kohast, lasti kraavi 11 eše
loni, purustati ligi 170 veoautot 
jm.

Partisanide ennastsalgav võit
lus avaldas suurt moraalset mõju 
elanikkonnale ja innustas neid 
osa võtma võitlusest saksa oku
pantide vastu. Partisanide ja 
teiste antifašistlike jõudude or
ganiseerimisel ja innustusel ku
kutati läbi mitmed anastajate 
majanduslikud ja poliitilised sam
mud, korraldati diversioone ja 
sabötaaži sõjaliselt tähtsates te
hastes ja vabrikutes. Nende mõ
jutusel hakati kõrvale hoidma 
tööteenistusest, armeesse mobi- 
liseerimisesf, põllumajandussaa
duste andmise kohustusest talu
des jne. Partisanide abil saadi 
tõhusamalt takistada elanikkon
na sundevakueerimist, mate
riaalsete väärtuste väljavedu, 
kaitsta tehaseid ja ettevõtteid.

Partisanide mehetegusid ei 
unustatud. Partei ja valitsus au- 
tasustasid viit partisani — 
Eduard Aarteed, Arno Avarsood, 
Ilmar Jürissoni, Richard Meltsi 
ja Roland Valkmanit Lenini or
deniga, kokku said ligi 500 par
tisani ja partisaniliikumise orga
niseerijat ordenid ja medalid. 
Nõukogude Liidu kangelase ni
metus anti luuraja Vladimir 
Fjodorovile ning postuumselt 
julgele ja leidlikule luureüles- 
annete täitjale Leen Kullmanile.

35 aastat tagasi oli sõja ja 
fašistliku okupatsiooni tagajärjel 
meie vabariigi rahvamajandus 
täielikult laostunud. Okupantide 
poolt Eesti NSV rahvamajandu
sele tekitatud kahju oli sõjaeel
setes hindades 16,2 miljardit 
rubla ehk ligi 15 000 rubla iga 
vabariigi elaniku kohta. Eesti 
tööstus oli kaotanud 45% oma 
tootmisvõimsusest (praegu aga 
on Eesti NSV tööstustoodang 
suurenenud sõjaeelse tasemega 
võrreldes 45 korda).

Meie tööstuse ja põllumajan
duse taastamisel, meie ühiskon
na sotsiaalses arengus etenda
sid pärast sõja lõppu märkimis
väärset osa armee ja laevastiku 
demobiliseerunud sõjamehed, 
endised partisanid. Tuhanded 
Suure Isamaasõja veteranid töö
tavad ka praegu, aidates oma 
eeskuju ja kogemustega kaasa 
meie majanduse ja kultuuri 
progressile, sirguva põlvkonna 
kommunistlikule kasva 'aniisele.

FRANTS KUPP

Nagu juba teata tud , toimus 
12 septem bril meie v ab a rii
gis esimene ü h tn e  ü levabarii
giline poliitpäev, m ille puhul 
korra ldati m itm eid h u v ita 
vaid ja  kaalukaid  kohtumisi.

C. R. Jakobsoni nim elise
V iljandi 1. keskkooli vane
m ate klasside õpilaste ja  õpe
ta jatega kohtus EK P Keskko
mitee sek re tär Vaino Väljas, 
kes käsitles NLKP K eskkom i
tee ideoloogiatöö otsusest 
ning EKP Keskkom itee XV 
pleenum i dokum entidest tu 
lenevate ülesannete lah en d a
m ist 'kooli poolelt vaadatuna.

Kooli d irek tori Evald La,p- 
riku  arvam ist mööda said 
pedagoogid ja  eriti õpilased 
üksikasjaliku  ülevaate, mida 
nim elt neilt oodatakse ideo
loogiaotsuse täitm isel. Kõne
leja seadis õpilaste esmako- 
huseks nende suhtum ise iga
päevasesse töösse — õppim i
sesse, sest seda nõuet d ik tee
rib  m eile elu  ise, üha  a rene
va teaduslik-tehnilise revo
lutsiooni ajastu . Sügavatele 
ja  k ind la te le  teadm istele ent 
lisandugu kom m unistlik m aa
ilm avaade, mis peab k innis
tu m a õpilaste teadvuses.

Oluliseks p idas V. Väljas 
suh tlem iskultuuri vahendit — 
keelt. Igaüks peab valdam a 
korrek tset em akeelt, kuid sa 
m al a ja l peab igaüks meist 
vabalt valdam a ka meie Nõu
kogudem aa rahvaste  üh isvara 
— vene keelt k u i rahvasteva
helist suhtlem isvahendit, m is 
avab meile vahetu lt tee suure 
vene rahva ku ltuurivaram u 
juurde.

Tänapäeva noored peavad 
õppima ü le tam a raskusi, om a
m a su u rt tah tejõudu  ning õp
pim a kasvatam a iseloomu.

K õnelejale esitati hulgaliselt 
küsim usi ja  ühisvestluses p ü ü 
ti leida lahendusi õpilasi h u v i
tavate le  probleemidele. Koo
lijuhi vahendusel toome mõ
ned neist.

õp ilasi huvitasid  Eesti õ p i-  
lasm aleva perspektiivid ja 
prestiiž. T änaseks on kõigile 
selge EÕM-i osa õpilaste töö

kasvatuses, ent milliseks jääb  
ühe või teise m alevarühm a 
maine, sõltub eelkõige õpilas
test endist, sellest, m illise 
hoiakuga nad m alevasse lä 
hevad, ja m uidugi rühm ako- 
m andöri pedagoogilistest või
metest.

E t EKP XV pleenum il pea
tu ti p ikem alt noorte es tee ti
lisel kasvatam isel, pakkusid 
õpilastele huvi noorteansam b- 
lite ja  diskoteekide problee
mid. Leidub ju  igas koolis 
m uusikahuvilisi noori, en t t ih 
ti ei jä tku  asjatundlikke ju 
hendajaid. Kas siinkohal ei 
saaks aidata meie kõrgkoolid, 
kes m uusikahuvilisi tudengeid 
fakultatiivkursuste  kaudu 
koolitaksid õpilasorkestrite ja 
diskorite juhendajaiks.

Kahepoolses vestluses tu lid  
õpilased välja  veel ühe e tte 
panekuga — keskkooli lõpu
eksam itel jääb  üks eksam iai
ne kooli valida, ku id  m iks 
m itte lasta seda valida õpilas
te l enestel.

Esim ene poliitpäev V iljan
di 1. keskkoolis kulges asja li
kus õhkkonnas, m is pani 
kindla aluse edasiste poliit- 
päevade edukusele.

Ju b a  augustikuu lõpupäeva
del kavandasid EKP Hiium aa 
Rajooni K om itee ja haridus
osakond üh iselt esimese poliit- 
päeva teljestiku. Koolide d i
rektorid  avaldasid arvam ust, 
et õpetaja te  ja m ajand ite  töö
ta ja te  kokkusaam ine ühisel 
poliitpäeval võim aldab m ajan 
dusprobleem ide kõrval m õle
maid pooli huvitavaid  kasva- 
«tusmõtteidki aru tada.

K ärdla keskkooli saabusid 
esimesele poliitpäevale EKP 
Keskkom itee osakonnajuha
ta ja  asetä itja  Silvi-A ire Villo 
ja EKP H iium aa Rajooni Ko
mitee sek re tär P ille Voole. 
A rutlusele tu lid  m eie m aa 
m ajandus- ja ideoloogiaküsi- 
mused ning H iium aa rajooni

m ajanduse arengu Derspektii- 
vid.

Palade 8-klassilises koolis 
olid külas R iikliku Julgeole
ku K om itee volinik Tõnu 
Koiitver, kes valgustas m ajan 
dusasju, ja  rajooni K eskhaig
la peaarst R uta Mihelson, kes 
kõneles rajooni meditsiinilise 
teenindam ise arenguproblee
midest.

Mitme 8-klassilise kooli esi
m ene poliitpäev toim us koos 
m ajandite rahvaga. Käina 8- 
klassilise kooli õpetajad ja 
H iium aa rajooni EPT koondi
se pere kuulasid EKP H iiu
m aa Rajooni Komitee sekre
tä ri A rne T urska valgusta
mas m ajandusprobleem e.
Koondise parteibüroo sekre
tä rilt  Väino Laidilt kuuldi 
ideoloogiatöö uutest tahkudest 
ja koondise-m aaparanduse v a
litsuse ju h a ta ja  Jü ri Enno 
kom m entaari oma m ajandi 
arenguperspeiktiivide kohta.

Emmaste 8-klassiline kool 
pidas poliitpäeva koos Em 
m aste kolhoosiga. Neile esine
sid H iium aa rajooni põllum a
janduse valitsuse ju h a ta ja  
Endel Ideon ja H iium aa RSN 
Täitevkom itee sek re tär R utt 
Mäe rajooni põllum ajandus- 
ja m ajandusprobleem e valgus
tavalt.

L isaseletusi jagasid kolhoosi 
esimees Ja a n  Risenberg ja 
kooli d irek tor K arl Kikas.

L auka 8-klassilisse kooli 
saabusid lektorite grupi ju h a 
ta ja  Ülle V aku ja  «Hiiu K a
luri» kolhoosi spetsialist 
Ants K arpa.

Kõpu eriin ternaatkoolis vii
bisid rajooni haridusosakonna 
ju h a ta ja  Aser Kessel ja po- 
liithariduse kabineti ju h a ta ja  
Viima Remmelkoor, kes võtsid 
kõne alla ideoloogia-, m a ja n 
dus- ja  kooliprobleemid.

K õikide koolide poliitpäe- 
vadel kuuldu kutsus esile ela
va m õttevahetuse, m illest õpe
ta ja te  silm aringi avardum isel 
on kasu,

Järgm ine poliitpäev on 
mõeldud õpilastele. Selle kor
raldam iseks juba ettevalm is
tused käivad.

Iga aastaga käib üha roh
kem õpilasi pikapäevakoolides 
ja  -trühmades. Käesoleval aa s
ta l on neid üle 10 m iljoni. P i
kapäevarühm ad on avatud  80 
protsendil meie m aa koolidel. 
Nende võrgu avardam ine soo
dustab  täh tsa te  sotsiaalsete 
ü lesannete lahendam ist, üldise 
keskhariduse edasiarendam ist, 
sirguva põlvkonna õpetamise 
ja kom m unistliku kasvatuse 
tõhustam ist.

13. septem bril oli Kremlis 
NSV Liidu Ülem nõukogu Lii- 
dunõukogu ja  R ahvuste Nõu
kogu haridus- ja  ku ltuuriko
m isjonide ühisel istungil a ru 
tuse l seadusandluse nõuete 
realiseerim ine pikapäevakoo- 
lide ja  -rühm ade töö edasisel 
täiustam isel.

E ttekannetega esinesid is
tungi ettevalm istava kom isjo
ni liige rahvasaadik  L. Jerm in  
ja NSV L iidu haridusm inister 
M. Prokofjev.

M ärgiti, e t haridusorganid, 
tä ites NLKP XXV kongressi 
otsuseid ning NLKP Keskko
m itee ja  NSV Liidu M inistrite 
Nõukogu poolt üldhariduskoo
li koh ta  vastuvõetud m äärusi, 
teevad su u r t tööd paranda
m aks õppe- ja kasvatustööd 
pikapäevakoolides ja  -rü h m a
des ning tä itm aks nende võr
gu arendam ise p laaniülesan- 
deid.

P ikapäevarühm ade töö efek
tiivsuse m ääravad  paljuski 
õppe- ja  kasvatusprotsessi o r
ganiseerim ise tase. m ateriaal
tehniline baas, san itaar-  ja 
hügieenirežiim i järgim ine, õpi
laste õige to itlustam ine ja nei
le arstiab i tagam ine.

M itmetes Vene NFSV, U k
raina , Valgevenemaa, Leedu 
ja  te iste liiduvabariik ide koo
lides on om andatud häid ko
gemusi. Seal nähakse p ika
päevarühm ades kooli haridus- 
ja  kasvatusfunktsioonide efek
tiivsuse tõstm ise vahendit. P e
dagoogiline protsess on nendes 
koolides korra ldatud  õpilaste 
ealisi ja  individuaalseid ise
ärasusi arvestades, õpetam ine 

I on orgaaniliselt seostatud 
* ühiskonnakasuliku  tööga.

Paljudes vabariikides, k ra i
des ja  oblastites on kasvatus
tööle kaasatud  üldsus, komso
moli- ja  am etiühinguorgani
satsioonid, perekonna ja kooli 
kaastöönõukogud, üliõpilased 
ja lastevanem ad. Rohkesti pe
dagoogilisi kollektiive teeb 
v iljaka t koostööd kooliväliste 
ku ltuuriasu tuste  töötajatega.

N im etati Moskva, L eningra
di, K rasnojarski krai, Belgo- 
rodi, Rjazani, Vorošilovgradi 
ja K araganda oblasti koolide 
häid sidemeid šefiks olevate 
ettevõtete, kõrgkoolide ja sõ
javäeosade komsom oliorgani

satsioonidega. K om m unistli
kud noored juhendavad ringe 
ja sektsioone, korraldavad 
spordivõistlusi, m atku ja te 
m aatilisi õhtuid.

Erilist rõhku pannakse laste 
töökasvatusele, nende kaasa
haaram isele ühiskonnakasuli
kesse ettevõtm istesse. 1979. 
aastast on p ikapäevarühm a
desse sisse viidud igapäevane 
kohustuslik tegelem ine keha
ku ltuuri ja spordiga.

Tavakohaselt on p ikapäeva
koolides ja  -rühm ades k o rra l
datud  lastele sooja toidu and
mine, tagatud  nende kvalifit
seeritud arstlik  järelevaatus.

M itmetes liiduvabariikides 
korraldavad kohalikud nõuko
gud ja haridusorganid  šeffor- 
ganisatsioonide esindajate  osa
võtul p ikapäevarühm ade töö 
siSu ja m ängutubade ü levaa
tusi.

Ent rahvasaadiku te e ttekan 
netes ja  sõnavõttudes v iida ti 
ka olulistele puudustele. Sage
li vaadeldakse õppe- ja kas
vatustööd pikapäevarühm a
desse kuuluvate lastega lahus 
kooli tegevuse te istest külge
dest, ei arvestata , et see töö 
on kooli õppe- ja  kasvatus
protsessi kogu süsteem i o r
gaaniline osa, mis tagab idee- 
lis-poliitilise, kõlbelise ja töö
kasvatuse ühtsuse.

M itmetes p ikapäevarühm a
des võib täheldada form alism i 
kasvatuse korralduses ja  sisus, 
m itte alati ei arvesta ta  laste 
individuaalseid huvisid, ei 
pöörata  p iisavat tähelepanu  
terv istusüritustele .

Erilise tähelepanu all olid 
koduülesannete tegem ist puu 
dutavad küsim used. P araku  
kordavad iseseisva ettevalm is
tuse tunn id  sageli õppetundi. 
Esineb juhtum eid, kus a ine
õpetajad  panevad pikapäeva
rühm ade kasvata jate  õlule 
tunnis om andam ata jäänud 
m a terja li selgekstegemise, mis 
on täiesti lubam atu.

R ahvasaadikutele tegi m uret 
ka pikapäevakoolide ja - rü h 
m ade kaadri ettevalm istam ise 
ja  kvalifikatsiooni tõstm ise 
probleem. M itmetes pedagoo
gilistes kõrgkoolides, nagu 
näiteks A. M. Gorki nimelises 
Minski Pedagoogilises Insti
tuudis, loetakse tulevastele 
algklassiõpetajatele erikursust 
õppe- ja kasvatustööst p iken
datud õppepäeva puhul. Le
ningradi ja Perm i pedagoo
gilistes instituutides on p iken
datud õppepäeva probleem i
des m oodustatud koordinat- 
siooninõukogud, et ühendada 
sellekohaste uuringutega tege
levate teadustöö taja te  ja p rak 
tiku te  jõupingutused. Kuid 
te rv ikuna  ei vasta kasvata jate  
kvalifikatsioon esitatavatele 
nõuetele, haridusorganid aga 
ei pööra vajalikku tähelepanu

nende kutsealase m eister
likkuse tõstmisele. Senini ei
arvesta  enam iku ü ldharidus
koolile kaad rit e ttevalm ista
vate kõrgkoolide õppeplaanid 
vajadust valm istada õpetaja 
ette  tööks p ikapäevarühm a
des.

Istungil teh ti etteheide NSV 
Liidu Pedagoogika A kadee
miale. K ahjuks edenevad p i
kapäevakoolide ja -rü h m a
de aktuaalsete probleem ide 
uuringud ja töötlused seni 
aeglaselt ja väheefektiivselt.

H innates positiivselt p ika
päevakoolide ja -rühm ade ava
mise pidevalt kasvavat tem pot, 
m ärkisid  saadikud, et nende 
arv  on liiduvabariig id  suuresti 
erinev. E riti G ruusia NSV 
m itm etes rajoonides, P õhja- 
Osseedi ANSV-s on need seni 
veel avam ata.

Kõneldi ka sellest, et m it
mel pool puudub pikapäeva- 
koolidel ja -rühm adel ta rv ilik  
m ateriaalne õppebaas. O tsta r
bekas oleks vähendada laste 
praegu  ettenäh tud  arvu  rü h 
mades, saavutades nii m aksi
maalse sarnasuse koduoludega.

Vene NFSV m itm etes oblas
tites ja  Balti liiduvabariikides 
saavad õpilased sooja to itu  
kaks korda, Usbeki, K asahhi, 
G ruusia, A serbaidžaani, Tad- 
žiki ja Turkm eenia NSV-s aga 
ei jä tku  koolisööklas kohti, 
ebapiisav on roogade so rti
m ent, m adal on teen induskul
tuu r.

Sam uti vajab  tunduva t pa
rendam ist ika laste p ro fü lak ti
lise arstiab i korraldus.

Kõik see kõneleb vajadusest 
parandada tööd pikapäeva
koolide ja -rühm ade kohta 
käivate seadusandluse nõuete 
realiseerim isel, rakendada
efektiivseid m eetm eid nende 
võrgu edasiarendam iseks ja  
sisulise tegevuse parendam i- 
seks

NSV Liidu Ülemnõukogu 
Liidu nõu kogu ja Rahvuste 
Nõukogu haridus- ja k u ltu u 
rikom isjonide ühisel istungil 
võtsid e ttekannete a ru ta m i
sest osa Moskva 579. kooli 
õpetaja Z. Kisseljova, EKP 
Tallinna Linnakom itee esim e
ne sek re tär N. Johanson, Ord- 
žonikidze 24. kooli õpetaja  I. 
P lijeva, ÜLKNÜ Keskkom itee 
sek re tär Z. Novožilova, NSV 
Liidu kaubandusm inistri ase
tä itja  V. Bõtškov. Lõppsõnaga 
esines Liidunõukogu haridus- 
ja kultuurikom isjoni esimees, 
Lätim aa K om m unistliku P a r
tei Keskkom itee esimene sek
re tä r A. Voss. Istungit ju h a
tas NSV Liidu Ü lem nõukog'' 
Rahvuste Nõukogu haridus- ja 
kultuurikom isjoni esimees, 
NSV Liidu Teaduste A kadee
mia asepresident P. Fedosse- 
jev.



kooli, 87 000 koolivälist asu
tust. Ligemale 12 m iljonit last 
puhkab igal aastal laagrites ja 
sanatoorium ides. Laste te rv i
se eest hoolitseb 100 000 laste
arsti.

Diskussiooni lapsepõlve- 
probleem ide üle täiendasid 
om alaadsed praktilised  tu n 
nid. Meie m aa külalised käisid 
Moskva lastepolikliinikutes ja 

, -haiglates, sünnitusm ajades, 
naistenõuandlates ja  teadus- 

I instituutides, nad nägid Nõu- 
' kogude em ade- ja lastekaitse- 

süsteem i otseses tegevuses.
A «See, m ida m e tä n a  nägime 
ja teada saime, ä ra tab  vai
m ustust,» ütles TASS-i kor
respondendile Rahu ja V aba
duse Rahvusvahelise Naisiiiga 
esindaja M iralda M arsalka 
(USA). «Arvan, e t te ie lastele 
arstiab i andm ise ja  em ade 
terv isekaitse süsteem il ei ole 
lih tsalt võrdset.»

NSV Liidu Suures Teatris 
toim unud pealinna üldsuse 
kohtum isel 'konverentsist osa
võtjatega välisriikidest hindas 
Freda B row n kõrgelt NLKP 
ja Nõukogude riig i ra h u a r
m astavat välispoliitilist kurssi.

ÜAÜKN-i esimees, NSV L ii
dus rahvusvahelise lasteaasta 
korraldam ise kom isjoni ase
esimees A. S ibajev rääkis 
Nõukogude am etiühingute 
suurest ja  m itm ekülgsest tööst 
noore põlvkonna ideelisel, töö
alasel ja  kehalisel kasvatam i
sel. «Meie m aa töö ta jad  as tu 
vad aktiivselt välja  selle 
poolt,» rõhutas ta, «et ideaa
lid, m ille nimel rahvusvaheli
ne lasteaasta toim ub, saaksid 
reaalsuseks maailmas.»

«Sõna «rahu» on lahu tam a
tu lt seotud sõnaga «laps»,» ü t
les Ülem aailm se Rahunõukogu 
president Romesh C handra. 
«Kuid on veel üks kallis sõna, 
mis käib kaasas meie laste õn
ne ja rahuga — Lenin. Ma ta 
haksin, e t kõigi rahvaste  lap 
sed võiksid vaadata tu lev ikku  
niisam a kindlalt, nagu seda 
teevad Lenini m aa lapsed.»

Ülem aailm sest lasteproblee- 
m ide konverentsist osavõtjad 
võtsid üksm eelselt vastu  läk i
tuse Ü hinenud R ahvaste O r
ganisatsiooni Peaassam blee 
XXXIV istungjärgu le ning
kogu m aailm a riikide valitsus
tele ja  parlam entidele, ku tsu 
des neid raikendama kõik jõu 
pingutused selleks, e t vabas
tada sirguv põlvkond sõ jahä
dadest ning tagada rahu  ja 
rahvusvaheline julgeolek. Do
kum endis rõhu tatakse v a ja 
dust tagada kõigile lastele 
õigus norm aalsele toidule ja 
eluasem ele, terv ise kaitsele ja 
m editsiinilisele teenindam ise
le, haridusele ja kasvatusele, 
o lenem ata rassist, n ahavärvu 
sest, soost, keelest, usust, v aa 
detest ja  veendum ustest, ra h 
vuslikust või sotsiaalsest p ä 
rito lust või m uudest as jao lu 
dest, mis puudu tavad  last en 
nast või tem a perekonda. On 
ta rv is  kaitsta  lapsi kõigi vägi
valla vorm ide eest ning tag a
da kõikides riikides em ade- ja 
lastekaitsesüsteem .

Ü lem aailm sest konverentsist 
osavõtjad avaldasid veendu
must, e t ÜRO ja  kõik ÜRO 
liikm esriigid peavad ak tiv i
seerim a ühiseid aktsioone 
nende hum aansete eesm ärkide 
saavutam ise nimel, mis ka jas
tuvad lasteõiguste d ek la ra t
siooni lipukirjas: «Inimkond
on kohustatud andm a lapsele 
parim a sellest, mis ta l on».

K onverentsist osavõtjad 
pöördusid ka üleskutsega m aa
ilm a üldsuse ning ühiskondli
ke organisatsioonide ja  liiku 
m iste poole.

«Inim konna saatus,» öeldak
se vastuvõetud dokum endis, 
«sõltub sellest, m ida meie, in i
mesed, teem e praegu meie las
te  rahuliku , õnneliku ja õig
lase tu lev iku  tagamiseks.»

K onverentsi lõpetades rõhu
tas selle p resident F reda 
Brown, e t N õukogudem aa 
pealinnas v iljaka lt töötanud 
foorum ist osavõtjad on Leonid 
Iljitš  Brežnevi palava te rv itu 
se sügava m õju all. «Me av a l
dam e Leonid Iljitšile meie sü 
dam likku tänu  ja  'kinnitame, 
et M oskvast lahkudes oleme 
k indlalt o tsustanud rääk ida 
meie rahvastele, kui palju  on 
Nõukogude Liidus teh tud  las
te  hüvanguks.

Avaldades m iljonite inim es
te  tahet, k e d a  me siin  esinda
me, rakendagem  kõik jõupin
gutused selleks, et m uuta iga 
aasta lasteaastaks,» deklaree
ris F. Brown.

* .  *  *

K onverentsist osavõtjad pa
nid p ä rja  V. I. Lenini m auso
leumi juurde.

P ärg  pandi ka T undm atu 
Sõduri hauale Kremli m üüri 
ääres.

14.. septembril viibis Eesti 
NSV Haridusministeeriumis vas
tuvõtul 29 Jaapani külalist 
Jaapani Värvuste Instituudi 
direktori Akio Ota juhti
misel. Gruppi kuulusid kunsti
õpetajad, lasteaednikud, kunstni
kud ja kunstihuvilised, keda tõi 
Eestisse huvi meie kunstielu vastu. 
Viibinud Moskvas ja Leningra
dis, sõitsid jaapanlased Tailinnast

edasi Vilniusse. Vastuvõtul ter
vitas külalisi Eesti NSV haridus
minister Ferdinand Eisen ja mee
nutas varasemaid kohtumisi Jaa
pani sõpradega Tokios, Moskvas, 
Tallinnas. Seejärel tutvustas F. Ei
sen meie koolieelse kasvatuse, 
üld- ja kutsehariduse süsteemi. 
Külalised esitasid hulganisti küsi
musi, mis puudutasid elukutsete ja 

kõrghariduse omandamist, naiste

tööhõivatust, meie noorte eluks 
ettevalmistamist jm.
Külaliste nimel tervitasid Jaapani 
Värvuste Instituudi direktor Akio 
Ota ja Jaapani Naisleidurite Assot
siatsiooni esinaine pr. Toshiko 
Kokonoe.
Pärast vastuvõttu viibisid Jaapani 
külalised Tallinna 24. keskkoolis, 
Kirovi-nimelise kalurikolhoosi las-

tepäevakodus, Eesti NSV Riikli
kus Kunstiinstituudis ja vaatasid 
«Tailinnfilmis» kunstialaseid filme. 
Laupäeval tutvusid külalised Tal
linna vaatamisväärsustega.

H  Eesti NSV haridusminister Fer
dinand Eisen imetleb Jaapani su
veniire. Tema kõrval paremalt is
tuvad Jaapani Värvuste Instituudi 
direktor Akio Ota ja Jaapani Nais-

leidurite Assotsiatsiooni esinaine 
Toshiko Kokonoe (vasakpoolne 
pilt).
H  Keskmisel pildil näeme Jaapa
ni külalisi Tallinna 24. keskkoolis. 
B  Tallinna 24. keskkooli õpetaja 
Leo Tõnisson näitab külalistele 
õpilaste töid (parempoolne pilt).

M A IM O  K A LM ETI teksf 
A R N O LD  RA M M O  fotod

NLKP Keskkomitee ja NSV  
Liidu Ministrite Nõukogu koo- 
limääruse väljaandmisest saab 
peagi kaks aastat täis. Mää
ruses on öeldud, et «NSV Lii
du Plaanikomiteele ja NSV  
Liidu Haridusministeeriumile 
tehti ülesandeks koos liiduva
bariikide Ministrite Nõukogu
de ning asjahuviliste m inis
teeriumide ja ametkondadega 
esitada ettepanekud tööõpetu
se materiaalse baasi tugevda.- 
m isek s. ..»

K u i k a  u g e l  o l l a k s e  
m e i e  v a b a r i i g i s  kooli- 
määruse selle osa elluraken
damisega? Küsimusele vastas 
Haridusministeeriumi kooli
valitsuse juhataja asetäitja 
V e l l o  M e r i s t o .

Kõik vabariigi rajoonid, lin 
narajoonid ja vabariik liku  a l
luvusega linnad koostasid 
perspektiivplaanid .tööõpetuse 
m ateriaalse baasi v ä ljaa re n 
dam iseks kuni 1985. aastani. 
V abariigi p laan saab valmis 
selle aasta  lõpuks.  ̂ See oleks 
juba valm is olnud, kui kõik 
li ninad 'ja rajoonid  oleksid 
plaani koostamisesse tä ie  vas
tu tustundega suh tunud . K ah
juks see nii kõikjal aga ei ol
nud. Peam iseks vajaka jääm i
seks oli tulevase kaadri v a ja 
duse ebaõige arvestam ine. A r
vud võeti ilm selt laest. T aga
jä rjeks see, et p laan id  tu li ta 
gasi saata  veelkordseks läb i
vaatam iseks ja  täiendam iseks. 
Soovitati tä iendavalt juu rde 
võtita eh itaja , loom akasvataja 
ja m õned teeninduserialad. 
Seda ka  kohtadel arvestati ja  
tänaseks on välja  ku junenud  
hoopis õigemad proportsioo
nid.

r
Nii näiteks m oodustasid 

m ullu eh ituseria lad  0,8 p ro t
senti kõikidest teistest e ria la 
dest, 1985. aastaks tu leb  see 
aga 3,14 protsenti. T oiduaine
te tehnoloogia ja to itlustam i-

se erialade osakaal tõuseb
1.5-lt 6,84 protsendile, põ llu
m ajanduse m ehhaniseerim ine
9.5-lt 12,8 protsendile, looma
kasvatusega seotud erialad  
1 protsendilt 2,1 protsendile.

Need m uudatused nõuavad 
veel õppebaaside v ä ljaa re n 
dam ise tä iendavaid  plaane. 
Alles siis saab kõike lõplikult 
kavandada vabariigi ulatuses. 
Kogu plaani elluviim ine to i
m ub m uidugi haridusorganite  
eestvedam isel kohalike rah v a 
saadikute nõukogude, parte i 
rajoonikom iteede ja  m a jan d i
te abiga.

Määruses on öeldud: 
«. . .  suurendada 9.—11. klassi

des tööõpetustundide arv kahelt 
tunnilt neljale nädalas. Töö
õpetuseks igakülgselt kasutada 
linna- ja maakooli tingimus
test lähtudes ettevõtete õppe- 
tsehhe, koolidevahelisi õppe- 
tootmiskombinaate . . . » Mida 
on tehtud koolimääruse selle 
nõude elluviimiseks?

Koolidevahelisi õppe-toot- 
m iskom binaate on ava tud  se 
ni kaks. Üks Tallinna K alin i
ni rajoonis ja teine K ohtla- 
Järvel. Nende tööst on p rae
gu veel vara rääkida, sest nad 
elavad üle esimesi kasvu
raskusi.

Tundub, et arenem a hakkab  
eesrindlik suund — koolide- 
vaheliste õppe-tootm iskom bi- 
naatide ra jam ine m aarajoo
nides. K ui algul näis, et meie 
vabariigi oludes need end ei 
õigusta, siis nüüd on elu selle 
seisukoha üm ber lükanud. See 
paistab tu levat kõige efek

tiivsem  ning ökonoomsem viis 
ja seda m itm el põhjusel.

Esiteks: senistes ting im us
tes (m aakeskkoolid on vähese 
õpilaste arvuga ja  ülekaalus 
tü tarlapsed) m ääravad  eriala,- 
valiku elukoht ja  lähim  kool. 
Sellised täh tsad  tegurid , . n a 
gu õpilase individuaalsed eel
dused, kalduvused ja huvid, 
samuiti kõdurajooni tööjõuva- 
jadus, jäävad  p ara tam a tu lt 
arvestam ata. Kui aga rajoo
nis avatakse koolidevaheline 
õppe-tootm iskom binaat, eel
dusel, e t loom akasvatuse e r i
ala õpetam iseks v a ja lik  baas 
on näiteks m ajandis, kus loo
m akasvatus heal jä rje l, põl
lum ajandune m ehhaniseerim i
se eria la  seal, kus on head 
töökojad ning tugev rem ondi- 
baas jine., on eria la  valikuvõi
m alused ka väikeses m aakesk- 
koolis m itm ekesisem ad. Ühtse 
praktiikapäeva sisseviimisel 
on võim alik sel päeval õpila
sed rajooni kõikidest koolidest 
praikitikabaasidesse laiali veda
da. õp ilaste  transpord iks nõuab 
see, sõ ltuvalt .rajooni su u ru 
sest ja baaside arvust, paari 
bussi. O ptim aalne näib esial
gu olevat õppe-tootm iškom bi- 
naa t 5—6 h a ju ta tu d  baasiga.

Teiseks hõlbustab  selline 
koolidevaheline õppe-tootm is- 
kom binaat ku tsesuunitlust 
noorte hulgas ja . võim aldab 
arvestada töö jõuvajadust r a 
jooni piires.

K olm andaks võim aldab see 
saada nüüdisaegsem ad õppe
baasid vähem ate kulutustega, 
sest nii ei ole neid vaja r a ja 
da iga kooli juu rde eraldi. 
Seetõttu  tu levad  need igal ju 

hul ‘ka parem a sisustusega.
Nagu igal asjal, on ka siin 

omad kitsaskohad. Kõige ras
kem näib esialgu olevat tra n s 
pordi korraldam ine.

Sellist im aarajoonile kohan
datud  koolidevahelist õppe- 
tootm iskom binaati hakkab  ra 
jam a V iljandi rajoon  ja  a r 
vatavasti ka Jõgeva rajoon.

K ui sellised baasid kord 
olemas, on väga oluline as
ja pedagoogiline külg. K õige
pealt peab ku tsesuunitlus a i
neõpetuse kaudu  olema kõrgel 
tasem el. Kuigi sellest on pal
ju  rääg itud  ja Õ petajate 
T äiendusinstituü t ka vastava t 
juhendm aterja li nii loengute, 
sem inaride kui ka k irjanduse
na koolidele ja  ku tsenõuand- 
latele andnud , ei edene asi 
nii, nagu peaks. K u tsesuun it
lus uutes tingim ustes ongi ju 
ba p rak tilise lt hästi o rgani
seeritud  töö koolides ja  p rak 
tik a b a a s ik s . K utsenõuandlate 
ja  koolide ülesandeks jääb  
veel eeltöö tegem ine 8-!klassi- 
lise kooli ulatuses, et keskkoo- 
liastm es valiksid õpilased õige 
eriala vastavalt oma huv ide
le,' eeldustele, kalduvustele ja 
ka rajooni tööjõu vajadusi a r 
vestades.

Oluline on sam uti tööõpetu
se ning töökasvatuse o rgan i
seerim ine uuitel alustel noo
rem ates klassides. Selleks tu 
leb rajoonide ja  linnade h a 
ridusorganitel koos' m a jan d i
tega sam uti nõutav  m a te ria a l
ne baas ra jada. See tähendab  
viia tööõpetus võrdselt teiste 
õppeainetega üle kabinetsüs- 
teemile. Kõigepealt on vaja

sisustada nõuetekohased töö
kojad vaja liku  sisseseade, õpe
ta ja  töökoha, m aterja lide pa
nipaiga ja  m uu vajalikuga 
koolide juu res või koolideva
h e lise s  õppetöökodades. Seni 
on sellest rohkem  rääg itud  kui 
tehtud. Seda m ärkis oma e tte 
kandes EKP Keskkom itee XV 
pleenum il ka Eestim aa Kom
m unistliku  P arte i K eskkom i
tee esimene sek re tä r Karl 
Vaino.

N iisam a oluline kui kutse- 
orientatsioonitöö ü ldharidus
koolis, on kutse-eelne e tteva l
m istus abi- ja e r iin te rn aa t
koolides. Seal keh tivad  eriõp- 
peplaanid nõuavad, et kool 
peab õpilased e tte  valm istam a 
elluastum iseks, andm a neile 
elukutse. Ka siin  ei ole sisu
liselt jõu tud  kabinetsüsteem is 
õpetam iseni. Raskusi on õpe
ta tava te le  erialadele baasette- 
võtete leidmisega. Nendes koo
lides on 'praegu päevakorral 
üheksandate, kutseklasside 
loomine. K utseklassides saak
sid õpilased parem a ikutse-eel- 
se ettevalm istuse. Seni on kut- 
seklassid avatud  a inu lt viie 
kooli juures, neid peaks äga 
olema vähem alt 2—3 korda 
rohkem. Ka nendes klassides 
õppida soovijaid on väga pal
ju , kuid kohti ei, ole.

Ju tua jam ise  lõpul avaldas 
V. M eristo arvam ist, et m ää
ruse ellurakendam ine läheks 
palju  jõudsam alt, ku i rajoo
nide komisjonid oleksid ak
tiivsem ad ja H aridusm inis
teerium il poleks vaja nendelt 
saadud andm eid kontrollida 
ega üm ber arvestada. Ja  lõ
puks: kui seda paberlikku  as
jaa jam ist vähem  oleks, saaks 
H aridusm inisteerium i rahvas
ki kohtadel käia, haridusorga
neid ja  koole abistada, suu
nata.

Ju tua jam ise  pan i k irja  
SAMUEL MÄE

Hommik. Koolim ajja sise
nevad katkem atu  vooluna 
õpilased. A eg-ajalt peatuvad 
nad välistrepil. P ortfell lahti, 
vorm im üts pähe. .. ja julgesti 
astu takse mööda välisuksel 
seisvast ko rrap idäja-õpetä jast. 
O lukorraga võib igati rahu le  
jääda: enam ik õpilasi kannab 
vo rm im ü tsi...

õh tupooliku l käib kõik vas
tupidi: m üts portfelli ja lin 
nas ei julge keegi sind kooli
poisiks pidada, seda enam, et 
vuntsihakatised  ak tselereeru - 
nud poisi n ina all teevad näo 
m ehelikuks.

V orm im üts ei ole popp. Aga 
koolivorm ? Kui paljud  õpila
sed kannavad koolivormi te- 
levisioonisaadetes esinedes? 
Näib, et ka koolivorm ei ole

eriti popp. Kui vähegi võim a
lik, püütakse kanda te ist r iie 
tust. Aga õpilasm aleva vorm  
on seevastu popp. Sügiseti on 
näha, millise uhkusega end 
m alevavorm is dem onstreeri
takse. A eg-ajalt tekivad konf- 
liktidki, sest ei tahe ta  m a- 
levavorm i vahetada koolivor
mi vastu.

K üllap kõik see tu leb  sel
lest, et cpilaseseisus ise pole 
popp. Kas me ei peaks selle 
asemel, et saadam e õpilasi 
koju vorm im ütsi toom a või 
kõrvaldam e õpilase klassiõh- 
tu lt sellepärast, et ta l pole 
vorm iriideid seljas, rohkem  
analüüsim a seda, m iks on 
paljudel kadunud lugupida
mine kooli vastu? Ehk on 
kooli käskudest-ikeeldudest 
m oodustatud raam id m uutu-

nud õpilase jaoks liiga k it
saks? Võib-olla ei suuda me 
ku ju tleda õpilast te istsuguse
na, kui ta  on olnud aasta 
küm neid, ja õpilane om akorda 
ei taha  enam  olla selline, n a
gu ta seni on olnud?

Võtkem  näiteks abituriendi. 
Ta on peaaegu täiskasvanu, 
küps inim ene, sageli 18-aas- 
tane, võib osa võtta riigi v a 
litsem isest ja isegi am etliku lt 
abielluda.

Aga sam al a ja l esitatakse 
koolis ta lle nõudeid, m ida 
täiskasvanule ei esitata. Pole 
mõeldav, et mingis ettevõttes 
k irju ta tak se  töö ta ja tele  ette, 
m illise pikkusega võib olla 
nende soeng, mis kellani nad 
võivad oma süm paatiaga 
tantsida, seegi, et ta  nimi 
pannakse teadetetahvlile sel

lepärast, e t lipsu polnud kae
las, ta l keelatakse ära vun t
side kasvatam ine. ..

K üllap seetõ ttu  kaldutakse 
teise äärm usse, o tsitakse selts
konda, kus vabam ad või liiga 
vabad kombed. Viim astel aas
ta tel ei hoolita enam  lõpuõh
tu test, eriti vähe hoolivad 
neist poisid. Kui varem  oli 
raske lõpuõhtut lubatud  ajal 
lõpetada, siis nüüd kipuvad 
need lagunem a juba enne se
da piiri.

See lühike k irju tis  ei pre
tendeeri üldistusele ega kutsu 
üles tooma kooli sisse korra
lagedust, vaid m õtlem a, kui
das m uu ta  kool nüüdisaegse- 
ma.ks.

TÖNU TUVIKE

Iga üldhariduskooli lõpe
ta ja  peab tä itm a täh tsa  r iik 
lik u 1 ülesande: valim a endale 
elukutse.

E lukutseid on aga palju  ja 
m eeldivaid rohkem  kui üks. 
Sellega kaasnevate keeruliste 
probleem ide lahendam isel läh 
tu v ad  pedagoogid oma soo
v itustes ühiskonna huvidest ja 
vajadustest, arvestades loo
m ulikult Ika õpilaste kalduvusi 
ja  võimeid.

Kergetööstuses, mis tö ö ta ja 
te  a rv u lt on Eesti NSV su u 
rim  tööstusharu, võib käeosa
vust proovida umbes 550 am e
tis. Võimatu oleks nõuda, et 
õpetajad  suudaksid oma õpi
lastele selgeks teha kõigi nen
de tööalade eripärasusi, pers
pektiive. Ent meie kergetöös
tus vajab  keskkooli lõpetanud 
noori, kes suudavad kiiresti 
ja  edukalt om andada ka .kõi
ge keerulisem ad erialad. See
pärast Eesti NSV K ergetöös
tuse M inisteerium is tegeldak- 
segi süstem aatilise lt noorte 
kutsesuunitluse, kutsevaliku  ja 
ratsionaalse töökohtadele pai
gutam isega. 1970. a. m oodus
ta tud  noorte kutseorien ta t- 
siooni tööstusharunõukogu ju 
hib ja koordineerib kom pleks
selt seda tööd. Nõukogu töö
tab  käsikäes ettevõtete ku tse
suunitluse ja  noo rte juhendaja
te nõukogudega. Neisse kuulu-

vad nii insenertehnilised töö
ta jad  kui ka aktiivsem ad töö
lised.

E. Vilde nim. Tallinna P e
dagoogilise In stituud i ja  Eesti 
NSV KM Töö ja  Juh tim ise 
Teadusliku O rganiseerim ise 
Keskuse tead u rite  koostöö vil
jana valm isid professiogram - 
mid Eesti NSV kergetööstuse 
34 põhikutseala kohta. Koos 
üldist laadi andm etega tu u a k 
se konkreetse tööala professio- 
gram m is ä ra  m editsiinilised 
vastunäidustused ning edu
kaks tegevuseks vajalikud  
psühhofüsioloogilised ee ldu
sed. 18 kutseala kohta on il
m unud brošüür «Vali e lu k u t
se», kus tu tvusta takse  tekstii
li-, õm blus-, naha- ja  ja la ts i
tööstuse elukutseid. Neid t r ü 
kiseid kasutades leiaksid õpe
ta jad  ab im aterja le  elukutsete  
propageerim iseks. T eatavasti 
on õpilaste silmis mõne töölis- 
elukutse prestiiž väga m adal, 
sam al a jal aga esitatakse 
nende elukutsete esindajate  
töötulem ustele kõrgendatud 
nõudmised. Jä re lik u lt peaksid 
õpetajad, kellele on südam elä
hedane oma õpilaste enese
teostus seal, kus noorte indi
viduaalsed kalduvused toovad

ühiskonnale m aksim aalset ka
su, igakülgselt huv itum a oma 
linna või rajooni ettevõtetes 
olevatest ku tsealadest. Tõs
taksin  esile N JTK  «Kommu
naar», V. K lem enti nim. ÕTK, 
P ärnu  Linakom binaadi, nahk- 
galanteriiikom binaadi «Linda» 
ja  ÕTK «Baltika» koostööd 
koolidega (jalatsite  dem onst
ratsioon, õmfcllustoodete sten
dide valm istam ine, kooli teh - 
nikaringi juhendam ine, k u t
sevaliku päev, õppeklassi si
sustam ine jms.).

K ergetööstusettevõtete kaad- 
riosakondade otseseks (kohus
tuseks on inform eerida elu 
kutse om andam isest h u v itu 
jaid; selgitada vestluses välja  
tulevase noortöölise võimed ja  
kalduvused ning järe ldada,
kas kand idaat sobib tööks afl- 
tu d  ettevõttes.

P aljudes meie ettevõtetes on 
loodud tugev m a te r ia a lte h n i
line baas kutsesobivuse m ää
ram iseks («Baltikas» on 20 
katseseadet ja testi, «Marati?» 
— 15 jn e .) . õm blusvabrikus 
«Sangar» teh tud  uurim used

näitasid , e t inim ese tööalaste 
võimete areng võib olla väga 
erinev. M õnedel arenevad 
need võimed algul kiiresti, 
h iljem  areng aeglustub; te is
tel seevastu haklkavad võimed 
p ära st m õneaegset õppimist 
arenem a külla ltk i kiiresti. 
Seepärast suunataksegi e tte 
võttesse tu levad noored tööle 
ju st nehdesse lõikudesse, kus 
nad saavad efektiivselt lü litu 
da tööprotsessi. P üütakse a r 
vestada isegi seda, e t tööope- 
ratsioon, m illega sangviinik 
raskesti kohaneb, sobib m e
lanhoolikule m ärksa rohkem. 
Ent alles p ärast aasta t kest
nud, tööm eheteed võib teha 
kaalukaid järeldusi, sest pole 
sugugi erand juhud , e t keskpä
raste  võimetega nooruk saa
vutab  töökuse või tah tejõuga 
suurepäraseid  tu lem usi v a li
tud erialal. Tööliselukutse p a
kub kahtlem ata rahu ldust 
nendele noortele inim estele, 
kellele juba kodus ja koolipõl
ves on sisendatud tööarm as
tu s t ning (kujundatud elem en
taarseid  tööharjum usi.

Kergetööstuse ettevõtted  
püüavad om akorda kergenda
da noortööliste kodunem ist 
uue kollektiiviga. Tähelepanu

väärivad N JTK  «Kommunaar» 
kogemused, mille põhjal töö
ta ti välja  ja  ju u ru ta ti vasta
vad standard id . Nendes on e t
te näh tud  nõuded töölevor
mistam iseks, ettevõ ttega tu t
vumiseks, kollektiivi lü lita
miseks jms. K aunid tra d it
sioonid esimese tööpäeva pi
dulikum aks m uutm isel on 
kom binaadil «Kreenholm i M a
nufaktuur»: (koos põlle või rä 
tikuga kingitakse noortöölise- 
le lilli, õm b lusvab riku  «Võit» 
juhtkond lisab esimesele p a l
gale õnnitluskaardi.

S uu rt ja vastu tusrikast 
ülesannet — noortes kom m u
nistliku  töössesuhtum ise kas
vatam ist — teevad meil 1200 
noortejuhendajat. Nende pa
rem ad õpilased, võtnud üle 
oma ju h en d aja te lt eesrindli
kud töövõtted, tunnevad  sii
rast huvi tehnilise loomingu 
vastu ning suudavad  seetõttu 
kiiresti ja  kvaliteetse lt töö ta
da. Seda tõestavad edukad 
esinemised vabariik likel ja 
üleliidulistel töövõistlustel. 94 
noortöölist on asunud ettevõ t
te stipendiaadina jä tkam a 
õpinguid kutsum useks m uu
tunud eria lal kõrgkoolis.

GEORG REBANE,
Eesti NSV kergetööstuse 

m inistri ase tä itja

siivne üldsus. On hakatud  
avam a koole. P ärast veriseid 
repressioone on ellu jäänud  
üksnes 15 p ro tsen t’ noorsoost.

Raugem atu huviga kuu la ti 
Nõukogude Liidu ja  teiste sot
sialism im aade delegaatide esi
nemist. Ülem aailmse konve
rentsi raam es peetud rahvus
vahelisel noorsoo- ja üliõpi- 
lasfoorum il esinedes toonitas 
ÜLKNÜ Keskkom itee esimene 
sek re tär B. Pastuhhov, et le
ninlik  lastesse suhtum ine on 
NLKP ja Nõukogude riigi so t
siaalpoliitika nurgakivi. Nõu
kogude Liidus on 120 000 koo
lieelset lasteasutust, 140 000

7.—11. septem brini toimu: 
Moskvas ülem aailm ne konve
rents «Kõigile lastele rahulil 
ja õnneküllane tulevik».

Moskva foorum il osalenut 
— rohkem  kui 130 riigi esin
dajad  — võtsid kestvate kii- 
duavaldustega vastu  NLKF 
Keskkom itee peasekretäri 
NSV Liidu Ülem nõukogu P re 
siidium i esim ehe seltsimees 
L. I. Brežnevi südam like 
terv ituse, m ille luges ette 
NLKP Keskkom itee P oliitbü
roo liikm ekandidaat, NSV L ii
du M inistrite Nõukogu esi
mehe esimene asetä itja , NSV 
Liidus rahvusvahelise lasteaas
ta  korraldam ise komitee esi
mees N. Tihhonov,

Konverentsi presidendiks 
valiti rahvusvahelise etteval- 
m istuskom itee esimees, ra h 
vusvahelise Lenini preemia 
«Rahu kindlustam ise eest ra h 
vaste vahel» 'lau reaa t Freda 
Brown, kes pidas ettekande 
«Kõigile lastele rahu lik  ja õn- 
n^küllane tulevik».

Lapsed m oodustavad tä n a 
päeval 36 pro tsen ti kogu p la
needi rahvastikust. Iga päev 
tu leb  ilm ale 334 000 noort ko
danikku. Ükskõik kus lapsed 
ka  ei elaks, ükskõik m issugu
se rassi hu lka ka ei kuuluks, 
on neil võrdne õigus õnnele.

Et konverentsi üheks üles
andeks oli juh tida  m aailm a 
avaliku arvam use tähelepanu 
m iljon ite  laste kannatuste  ja 
vaesuse koletutele faktidele 
paljudes m aailm a paikades, 
tõ i F reda B row n onla e tte 
kandes ära järgm ised andm ed.

600 m iljonit m aailm a last 
elab vaesuses — see on iga 
kolmas neist. 200 m iljonit last 
jääb  iga päev söömata. 1 m il
ja rd il meie planeedi elanikest 
ei ole norm aalseid elam istin
gimusi. 100 m iljonil lapsel 
puudub õppimisvõimalus, nad 
ei oska isegi lugeda ega k ir
ju tada. E riti traag iline on las
te olukord maades, kus rassi
line d iskrim ineerim ine ja 
apartheid  on riik likuks polii
tikaks.

Lapsed osutuvad ikka veel 
agressiooni, ekspluateerim ise, 
fašismi ja  rassism i ohvriteks. 
V õidurelvastum ine võtab 
inim konnalt 400 m iljard it dol
la rit aastas. 10 m iljonit last 
sureb  igal aasta l nälga.

Lääneriikide a jak irjandus 
tea tab  laste täiskasvanute- 
poolse julm a kohtlem ise ju h 
tudest. Nii reg istreerita  kise 
Saksa FV-s igal aastal ligem a
le 6000 kuni kolme aasta  v a
nuses last, kes on ju lm a koht
lemise tõ ttu  sa ttunud  haiglas
se. Inglism aal hukkub iga 
päev vanem ate vägivallategu
de läbi kaks last ja  4700 lap 
sest saavad igal aastal selsa
m al põhjusel invaliidid.

Teleekraani kaudu  ü lis ta
tav  julm us ja vägivallateod 
väärastavad  lapsi sinnam aani, 
et inim elu hakkab  tundum a 
väärtu se tu  tüh iasjana. K uri
tegevus, narkom aania, a lko
holism ja pornograafia levivad 
noorte ja isegi laste hulgas.

Teravas vastuolus meie aja 
teaduse ja tehn ika saavu tus
tega on laste töö, mis leiab r a 
kendam ist kõige u la tusliku 
m alt. K üm ned m iljonid lapsed 
on orjaseisundis mitm etes 
A afrika, Aasia ja  Ladina- 
A m eerika m aades ning isegi 
Euroopas.

Silm apaistev taan i kunstnik 
H erluf B idstrup ju tustas, et 
«hüveolulises» Taanis on lige
male 100 000 noort inim est il
ma jäetud  tööst ja  haridusest. 
Se* sünnitab  lootusetuse, mis 
om akorda tõukab noorsoo 
narkom aania ja  kuritegevuse 
maailma.

Lõuna-A afrikas on senini 
säilinud orjuse jäänused, m il
le on seadustanud apartheid i 
režiim. L õuna-A afrika V aba
riigis lõpetab algkooli a inu lt 2 
protsenti lastest, Rodeesias 
aga ainu lt 5 inim est m itm est 
tuhandest. Iisraeli poolt oku
peeritud  territoorium ile  jä ä 
nud lapsed on m äära tud  a lan 
dustele, nad elavad alalise 
h irm u all, paljud  neist, on 
koos oma vanem atega vangla
tes. Sellest kõneles Aasia ja 
A afrika Solidaarsuse O rgani
satsiooni esim ehe asetä itja  
Aziz Serif.

S uurest tragöödiast, mille 
on elanud läbi K am puchea 
lapsed, rääkis K am puchea h a 
ridusm inister T ian Ven. Poi 
P othi—leng Sary fašistliku 
kildkonna te rro ri tagajärg i il
m estavad järgm ised faktid. 
1968. a. oli riigis 991 000 õpi
last, tänaseks on neid ellu jä ä 
nud 500, 11 000 üliõpilasest on 
ellu jäänud a inu lt 400 inimest.
21 300 algkooliõpetajast on a- 
rel 3000 Ü lejäänud on häv ita- 
i -d.



NÕUKOGUDE ÕPETAJA

Tähelepanekud nä itavad ,  et 
kommunist l ikku ideoloogiat 
o m an d av ad  õpilased seda e d u 
kamalt,  mida t ihedam alt  selle 
se lg itam ine  on seotud meie ig a 
päevaste  e lu n äh tu s teg a .  V. 1. 
Lenin on öelnud: «K om m unis t 
liku kõlbluse a luseks on võitlus 
kommunismi k ind lus tam ise  ja 
lõpuleviimise eest. See on kom 
m unis tl iku  kasvatuse ,  hariduse  
ja õppimise alus. See ongi  v a s 
tus küsimusele , ku idas tuleb 
õppida kommunismi.» (Teosed, 
31. kd., lk. 263.)

Kui taham e k ir janduse  õpe
tamisel vaade lda  inimeste kõl
beliste om adus te  ku jundam ise  
võimalusi ,  peame uurima estee
tilise k asva tuse  kõrval just  
kõlbelise e. eetilise ka sv a tu se  
seisukohti.  Loomulikult  teeme 
seda om avahel  käsikäes, u n u s t a 
m ata  sea ljuures  pedagoogika,  
psühholoogia  n in g  metoodika 
koostööd.

Kunstis on r ikkalikult  eetilise 
kasva tuse  võimalusi,  ega muidu 
n im etata  kunsti  kommete  pil
diks.

Käsitledes tunn is  E. Vilde j u 
tu s tus t  «Minu esimesed tr i ibu 
lised», võime kõnelda pala es
m akordse  lugemise  järe l  õp ilas
tele Vilde kunst imelsterlikku- 
sest, ent kui jä t t a  m ärk im ata  
Eedi so ts iaa lne  seisund, ausus,  
õ ig lus tunne  ja südam etunn is tus ,  
jääv ad  t a g a jä r je tu k s  ükskõik 
millised katsed nä ida ta  selle kir- 
jan d u sk an g e la se  esteeti lis i v ä ä r 
tusi.

Pea l tnäha  kõige l ih tsam gi lu
gem ispala ,  kas või eesti r a h v a 
laul «Lauliku lapsepõlv», võib 
jä t ta  oma regivärsi  var ju  k a s 
vatus likud  väär tused  (v a n em a 
tea rm astus ,  kunstimeel,  t ä n u 
tunne) ,  kui ei tu n g i ta  selle v ä i 
kese laulu eetilisse sisusse. «Ilu- 
laulus» peaksime aga  n äg em a  
meie kunst ikreedot .  Kelle ju u r 
de Ilu läks? Miks?

J. Lii vi- « Punasoo  M arist»  r ä ä 
kides se lg itame, mis oli Mari 
rikkuseks? — Ta iseloom, töö 
kus, heasüdam likkus ,  ab iva lm i
dus, lihtsus, tagasihoidlikkus,  
e m a a rm a s tu s  jm. n in g  a n d u m u s  
elule, tööle.

J. M ändm etsa  novell «Aher
vare» paneb õpilasi järe le  m õ t
lema inimeste elu ja  töö üle. 
Näeme, ku idas m aa ta  kehvikud 
püüdsid käesoleva sa jand i  algul 
ra jad a  endale  kodu põlismetsa. 
Inimene võidab looduse. Mis ta 
selle eest sai? V a s ta ta  ei saa  
korrapealt .  A ru te luks on võ im a
lus k asu tad a  3 tundi.  Võiks 
vestelda: Milles ava ldus  Tiidu 
kohus elu vas tu?  (Olla ise pere
mees; k ind lus tada  endale  r a h u 
lik vanadus .)  Kuidas h innati  
Tiidu tööd? (K ü la rah v as  im es
tas  ja  kiitis, mõisnik oli hooli
m atu  — laskis kodu hävitada.)  
Miks Tiidul kõik tööd õ n n e s tu 
sid? (Kui töö on südam e järg i ,  
siis tehakse seda ka häst i.) M is
suguseid  om adusi  võime Tiidu 
puhul esile tõsta?  (Ju lge  peale
hakkamine, optimistlik  e llusuh- 
iumine, tööarm as tus ,  k o huse tun
ne, kohuse truu  töö oma pere
konna  heaks, püsivus, s ih ik ind
lus eesm ärg i  saavutam isel ,  t a 
gasihoidlikkus,  enesevali tsem i
ne, rahulikkus,  a rm a s tu s  ja  lu
gup idam ine  e lukaas lase  vas tu
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jm.) M ida m ärk am e  mõisniku 
kä itum ises in im estega?  (Ü le
olek, a la tus,  egoism  jm.) Mis 
an tud  loos p u u d u ta s  kõige v a lu 
sam ini?  Mis eesm ärg il  on autor  
k a su tan u d  keelerikkusi?

Vene klassikal ine  k ir jandus  
on rikas m oraa liprobleem idest .  
Siinkohal meenub A. Pušk in i  ja  
M. Lerm ontovi  looming. Puški- 
nit e ru tas id  au ja  häbi, kohus 
n in g  sü d am etu n n is tu s ,  teiste  sõ 
nadega :  need kõlbluse- ja  mo- 
raal inorm id ,  mida aadliühiskqn- 
nas  rikuti.

Nii Pušk in i  kui ka Lerm onto 
vi puhul on võimalik eetika- 
probleeme v a lg u s ta d a  seotult  
nü ü d isa ja g a ,  p annes  seejuures 
õpilasi  järe le  mõtlema ka kom 
m unis tl iku  m oraa li  üle. Kui tee
me seda järe lem õeldult ,  a ru t le 
valt ,  vaie ldes, on tund ide  em o t
s ionaalsus  kõrgem.

Su u r  on sots ia lis t l iku  realismi 
teoste kõlbelis-esteeti line mõju 
noortele. Lugedes N. Ostrovski  
rom aan i  «Kuidas k a ra s tu s  te 
ras», A. Fadejevi  rom aan i  «Noor 
Kaard iväg i» ,  M. Šolohhovi j u 
tu s tu s t  «Inimese saa tus» ,  B. 
Polevoi « Ju tu s tu s t  tõelisest  in i
mesest» jt., veendutakse:  mill i
sed r ikkad  isiksused, kui suured, 
tu g ev ad  ja ju lged  e luraskus tes ,  
kui v äg ev ad  n in g  enneo lem atud  
mehistes tegudes.  Noor tahab  
sam am oodi  elada,  sest  kui e lada 
ja  olla, siis juba  nii. Need mõtte-

ja  tu n d er ik k ad  teosed a i tav ad  
s isendada  noortesse  usku oma 
võimetesse, k a sv a ta v ad  neis loo
m ingu l is t  aktiivsust.

Pavel  K o r tšag in  võitis su rm a  
— oli su rm a s t  tugevam . Tema 
k ind lam eelsus  on n o o rsu g u  n a 
katav. L ugedes Andrei Sokolovi 
elusL leiame, et tema e lukä igus  
peegeldub nõukogude  rahva  
su u r  m aailm . A. Sokolovi v a n 
gipõlv on k õ rv u ta tav  noorkaar-  
d iväe laste  en eseü le tam isega  või 
Aleksei Meresjevi e lu tah tega .  
Neist r a a m a tu i s t  hoovab usku 
ja  a rm a s tu s t  inimese vastu .  
Andrei Sokolov, k ao tan u d  kõik, 
e lab üle inimliku õnne  taasleid- 
mise: millise isaliku he llusega  
hoiab ta ka isus leidpoisikest! 
See on lugu  kahes t  orvuks j ä ä 
nud in imesest ja nende s a a tu 
sest.

Vene k lassikute  a rv u s ta ja  V. 
Belinski on öelnud, et p a tr io 
tismi tões ta takse  mit te  sõnade, 
va id  tegudega .  «See on püha 
kohustus  — a r m a s ta d a  m aad, 
mis on sind joo tnud  ja  toitnud 
n a g u  lihane ema,» lisab M Šo- 
lohhov.

M õtleme siinkohal ka tema 
Grigori  Melehhovi sa a tu se  üle. 
Ehkki Grigori  ei võidelnud meie 
õnneliku homse nimel,  polnud ta  
ka töörahva  p a ad u n u d  vaen lane  
n a g u  noor m õ isah ä rra  Lis tnits- 
ki. Kuid m u r ran g u l i s te s  ajaloo- 
sü n d m u ste s  lõhes tus Grigori:

ühelt  poolt meeldis talle  v a b a 
dus, põld, kodu, töö iseenda ja 
oma pere heaks, ta oli aus,  v a p 
per, väär ikas ,  kindlameelne,  
kuid te isa l t  — e raom andus liku  
mõtteviis iga .  Om a na iivsuses 
jääb  Grigori  t ruuks  endisele 
kasakaarm eeleg i.  A ga  lugeja  
a rm a s tab  Grigori t ,  m õistes ta 
h ingesuurust .  J a  küllap se l lepä
r a s t  mõis tad  ka tema e k s isam 
m ude  ränkust ,  nende  m õtte tus t ,  
need olid p igem õnne tus  kui 
süü.

Eelnenud  m õtteava ldused  ei 
an n a  veel järe ldus t ,  n a g u  peaks 
k ir jan d u se  õpe tam ine  läh tum a 
a inu lt  eeti lisest  aspektist ,  m u u 
tes seega k ir jan d u se  käsi t luse  
v a ie ld am atu l t  sotsiologiseeri-  
vaks. S iinkohal H. Reinopi  m õ t
teid: «Kunsti teosesse  kä tke tud  
eetiline o m an d ab  kasva tus l iku  
m õjujõu esteeti l ise kaudu, ilu 
või inetuse  em ots ionaa lse  läbi
e lamise  kaudu.» Eetilise pinna 
rõhu tam ine  teoste  käsitlemisel 
on a idanud  k aasa  « jus t  k i r ja n 
dusteoses pulseeriva  e lava vere 
— tema esteeti l ise e lam u s l ik k u 
se — välja laskm ises .»  («Keel ja  
K ir jandus»  1964, nr. 12, lk. 739.) 
Neid seisukohti  on va ja  r õ h u ta 
da.

K om m unis tl ik  P a r te i  on n ü ü 
disaja  ideo loog iaküs im uste  v a l 
g ustam ise le  ju h tin u d  su u r t  täh e 

lepanu. Eestikeelne k i r jan d u s  
on eetika v a ld k o n n a s t  kasin. 
Olen isiklikult k a su tan u d  ja  soo 
v i tanud  ka teistele  A. Siskim 
teost «M arksis t l iku  eetika alu." 
sed» (1963) ja  L. A rhangelsk i  
«Marksis t l iku  eetika k a te g o o 
r iad» (1964).

M arksis t l ik  eetika on m a h u ta 
nud m oraa li  spetsiifika viide 
põhilisse ka tegooriasse:  headus  
(selle kõrval ka k u r ju s ) ,  kohus, 
sü d am etu n n is tu s ,  au, õnn. N en 
de ü ld is tav a te  täh en d u s te  t a g a  
peituvad ag a  m itm esu g u sed  kõl
belised tunded  ja  tõeksp idam i
sed, isiklikud motiivid  ja  ü h is 
kondlikud nõuded, m oraa liom a- 
dused ja  -prints iibid, em ots ioo
nid, mille tu n d m in e  a itab  õpe
ta ja l  oskus l ikum alt  lahti m õ tes
tada  kom m unism ieh i ta ja  m o 
raalikoodeksit .  Veel enam gi:  
nende  ka tegoor ia te  tundm ine  
saab  ol la  (k i r ja n d u s )õ p e ta ja le  
o tsene võti, mille abil võib ava-, 
da õpilaste le  i luk ir jandus teostes  
peituvaid  eetilisi väär tus i .  N en 
de m õis tm ine  ja a rves tam ine  
tund ideks  va lm istum ise l  m uudab  
k ir jan d u se  käsi t lemise  k a sv a 
tusl iku lt  s ih ipäraseks,  nende  
ebapiisav  lah t im õtes tam ine  on 
senise k i r jan d u se  käsi t luse  p ea 
mine puudus.  On selge, et p a r 
tei o tsus ideloogiatöö p a re m u s 
tam iseks tõstis  tu lipunkti  ka 
eetilise k a sv a tu s tö ö  n üüd isa ja l .

On teada,  et ju s t  k i r jandus-  
tundides  p a n n ak se  a lus ü m b r i t 
seva elu näh tu se  ja  kunst i loo 
m ingu  vas tas t ikuse le  h in d am i
sele. Seepära s t  peab õpeta jal  
olema selge, mida iga  pala , teo
se, loomingu, ü levaate ,  b io g ra a 
fia jm. käsitlemisel on va ja  k a s 
va tus l iku l t  rõhu tada ,  vaade lda  
või ana lüüsida ,  diskuteerida,  
milliseid kõlbelisi  tõdesid või 
m oraa l iom adus i  esile tõsta  või 
se lg i tad a  ja  kuidas.  Ühe või 
teise teose ideelis-kunstii ise  a n a 
lüüsi k au d u  r ik a s ta d a  õpilasi  
uute  teadm is tega .

O lem aso lev  k ir jan d u sp ro g -  
ram m  oma la ia ldase  va l ikuga  
pakub eetiliseks kasv a tu sek s  
head m aterja li .

K urjuse  ja  ha lbus^ '  s e lg i ta m i
seks võime k i r jan d u se  a lg k u r 
suses t  leida r ikkaliku lt  näiteid .

K ir jan d u s t  õpetades- peam e 
mõtlema, ku idas  teoste  eeti li
sed v ä ä r tu sed  leiaksid tee õpi
laste  hinge. T unde  e tte  v a lm is 
tades  peaks m õtlema:

1) milliseid kasva tus l ikke  m õ t
teid tuleks teoste  puhul tähele 
panna;
2) m issu g u n e  võiks ol la  k a sv a 
tusliku a n a lü ü s i  küsimustik ;
3) kas peale k ir janiku e lava sõ
na on va ja  saa te -  ja  a b im a te r 
jale;
4) ku idas  leida tunn ile  t a g a s i 
sidet (koduse ü lesande  valik) .

NL K P Keskkomitee o tsus 
« Ideo loogiatöö  ja  polii til ise k a s 
v a tu s tö ö  edas ises t  p a re n d a m i
sest» s isa ldab  mitmeid kõlbeli
se k a sv a tu se  pa ren d am ise  t ä h t 
said seisukohti.  Üks peamisi 
neis t a g a  on jä rg m in e :  k u ju n 
dada  ig as  in imeses aktiivne 
eluhoiak, tema teadlik  o savõtt  
kom m unis t l ikus t  tööst.  Eetikal 
on siin oma osa.

K A L E PH  JÖ U L U

Eesti NSV Ühingu «Teadus» 
(juhatuse presiidium i ja  Eesti 
NSV H aridusm inisteerium i 
kolleegiumi ühise otsusega 
käesoleva aasta  aprillikuust 
(korraldatakse 1. m aist k. a. 
kuni 1. jaanuarin i 1980. a. ü le
vabariig iline konkurss loeingu- 
tekstide ja  m etoodiliste m a
terja lide  saam iseks pedagoogi
liste rahvaülikoolide jaoks. 
Konkursi tingim used on jä rg 
mised:
■  K onkurss on avalik. Esita
tu d  loenguteikstid peavad vas
tam a pedagoogika raihvaiüli- 
'kooilide program m idele.
■  K onkursi eesm ärk on saa

da sisukaid loengutekste ja 
m etoodilisi ab im aterjale  lek 
torite le ja  pedagoogika rah v a
ülikoolide õppejõududele ning 
tagada ühtaegu rahvaülikoo
lide kogem uste levitam ist, 
teadlaste, õpetaja te  ja  te iste 
elualade esindajate kaasahaa
ram ist rahvaülikoolide töösse.
■  K onkurss on  vaba kõigile 
asjahuvilistele. O odatakse k õ r
ge ideelis-teoreetilise tasem e, 
selge ja  ilm eka sõnastusega 
tekste. /
■  Tekstid tu leb  varustada 
allikviidetega ja  kasu ta tud  
k irjanduse loeteluga.

Tekstid esitada m asinak ir
ja s  2 eksem plaris (orienteeruv 
pikkus 20—25 lk.).

11 Võistlustöö esitada m ärg u 
sõna all h iljem alt 1. ja an u a 
riks 1980. a. Eesti NSV H ari
dusm inisteerium ile Tallinn, 
(Tõnismägi 11. A ndm ed au tori 
(kohta lisada m ärgusõnaga va
ru s ta tu d  kinnises (ümbrikus, 
tmilles m ärg itakse ees-, isa- ja 
perekonnanim i, am et või te 
gevusala ja  kodune aadress 
ning telefoninum ber.

■  P arim ate  loengutekstide 
koostajaid au tasustatakse Eesti

NSV Ühingu «Teadus» ju h a tu 
se presiid ium i tän u k irjag a  ja 
Eesti NiSV H aridusm in isteeriu 
m i ning H aridusala, K õrg
koolide ja  T eadusasutuste 
Töötajate A m etiühingu Eesti 
V abariik liku  Kom itee ühise 
auk irjaga  ning prem eeritakse 
Eesti NSV Ü hingu «Teadus» 
juhatuse ja  Eesti NSV H ari
dusm inisteerium i poolt jä rg 
imiselt:
•kaks I p reem iat — ä 100 rubla, 
neli II p reem iat — ä 50 rubla, 
k u u s  III p reem iat — ä 30 rubla.

In n u k a t ja  edukat kaasa
löömist kõigile asjahuvilistele!

M atem aatikatunnis k asu ta
tavate ülesannete valikuga 
seotud probleem istik on am m u 
olnud m etoodikute uurim is
objektiks. Pedagoogikadoktor 
J. Koljagin, võttes kokku  pal
jude au torite  sellealased tööd, 
soovitab õpetajal m atem aati- 
katunni planeerim isel endale 
selgitada:
jü  kas valitud  ülesandeid on 
küllaldaselt realiseerim aks 
nende õpetavaid, arendavaid  
ja  kasvatavaid  funktsioone;
■  kuivõrd toetuvad k asu ta
tavad  ülesanded varem õpitule, 
ja  kas neis on p iisavalt seo
tu d  konkreetne abstraktsega 
ning teooria praktikaga;
■  m illine on kasu tatav  lahen- 
dusm etoodika ja millisel m ää
ral ä ra tavad  valitud  ü lesan
ded õpilastes huvi m atem aati
ka vastu?

P raktilises õpetajatöös osu
tuvad  ülesannete valikul m ää
ravaks vaid õpetaja  kogem u
sed, a jav a ru  ja  klassi tase. 
Loetletud soovitustega arves
ta takse intuitiivselt.

Et selgitada faktoreid, m il
lest õpetajad  ü lesannete vali
kul tegelikult lähtuvad, kogus 
TRÜ m atem aatika õpetamise 
m etoodika kateeder koostöös 
Eesti NSV H aridusm inistee
rium iga vabariigi 38 ü ldhari
dusliku  kooli seitsm endate 
klasside õpetaja te lt statistilise 
andm estiku ü lesannete kasu
tam ise kohta. V astavas ekspe
rim endis m ärgistasid õpetajad 
lahendatud ülesannete num b
rid ja  lahendam ism ooduse 
(koolis, koolis ja  kodus lõpe
ta tud , kodus) ning tegid nende 
õpetatavates klassides 7 kont
rolltööd.

Laekunud andm ete analüüs 
näitas, et seitsmenda klassi 
m atem aatikaõpiku ülesanne
test kasutas iga õpetaja kesk

miselt vaid kaks kolmandikku.
Koduse töö m aht oli seejuures 
ligikaudu 40% kõigist kasu ta
tu d  ülesannetest.

Kõige enam leiavad raken
damist teema «Sirgete paral
leelsus» ülesanded. Tuleb aga 
lisada, et vastava ainelõigu 
kontrolltööde tulem used olid 
suhteliselt halvad. Võib ole
tada, e t n im etatud  teem ale 
vastav  ülesannete süsteem  on 
ebapiisav. Otse vastupidine 
on aga olukord õpiku viim ase 
teem a «Ringjoon. K o rrap ära
ne püram iid» korral. Liigsete 
ülesannete olemasolu näitab  
siin seegi, e t peatüki ü lesanne
te  hu lgast eralduvad selgesti 
k a  nn. populaarsed ü lesan
ded, peegeldades õpetajate 
valiku sihipärasust.

Ü lesannete kasu ta tavust 
vaadeldi veel seoses m itm ete 
neid iseloom ustavate tu n n u s
tega. Selgus, et ainealaselt on 
kõige ebapopulaarsemad ste
reomeetria, hulgateooria ja 
planimeetria ülesanded. Et 
stereom eetria ainelõik asub 
õpiku lõpus, on ülesannete 
vähese lahendam ise põhju
seks siin arva tavasti õppeaas
ta  lõpul tekkiv  ajanappus. 
Pealegi on suu r osa siinseist 
ü lesandeist suhteliselt rasked. 
A inult üks ülesanne võim aldab 
püram iidi ruum ala valem i ot
sest rakendam ist (960). Üle
jäänud  vajavad  aga kas eel
teadm isi füüsikast või avalda- 
misoskust.

Populaarseteks osutusid 
ülesanded matemaatilisest loo
gikast ja matemaatilise ana
lüüsi algmetest, seda ilm selt 
tänu  nende huvitavusele ja 
suhteliselt väiksele arvule.

Lahendusalgoritm i olem as
olu arvestam ine uurim uses 
näitas, e t õppetöös eelistatakse 
kindla lahendusalgoritmiga nn. 
harjutuslikke ülesandeid. Ise
gi sam asisulistest tu lp - ja 
tekstü lesannetest valiti meel-

sam ini tu lpülesandeid (näiteks 
arvu tuslükati õpetamisel).

Tekstü lesannete vähene ra- 
kendatus to rkab  silm a juba 
sissejuhatava teem a «Korda
m iseks ja  täiendam iseks» pu
hul. Vähem kui veerand õpe
ta ja id  kasutas siinseid te k sti
ga protsentülesandeid (üles. 
28—32) ja  võrrandi koostamise 
ülesandeid (üles. 86—100). Sa
m uti kasu tati vähe teem a 
«Kahe m uutu jaga lineaarvõr- 
randisüsteem » tekstü lesan- 
deid, eriti neid, mis on '  seo
tu d  pro tsen tarvutusega, m a
tem aatika  teiste teem ade või 
lisainform atsiooniga. Enam ik 
õpetajaid  jä ttis  kah juks la 
hendam ata ka rakenduslikust 
aspektist ühe huvitavam a 
ülesande 642 (kuidas on või
m alik m aksta 18 kop., k asu ta
des vaid 2- ja  5-kopikasij.

Lähtudes ülesannete deta il
sem ast liigitusest, reastuvad 
ülesanded alates enamkasuta
tavatest järgmiselt: teisendus-, 
arvu tus- ja küsitlusülesanded;

konstruktsioonülesanded; 
koostam isülesanded ja  tõestus
ülesanded. Kui ülesande tekst 
sisaldab m ingit põhjendam is- 
nõuet (tõesta, näita, põhjenda, 
selgita, avalda), välditakse 
neid isegi siis, kui nad on lih t
sad. Nii jä ttis  enam ik õpeta
jaid  kahjuks lahendam ata 
palju  lihtsaid ja  edasiseks va
ja likke teadm isi andvaid tões- 
tusülesandeid, näiteks valem id 
(a—b)2 —- (b—a)2 ja  (—a—b)2 
— (a + b )2, järeldused kahe 
hulga ristko rru tise  ja  võrd
suse kohta ning m itm ed rööp
küliku  om adused (üles. 36, 
56, 508, 742, 743) jt. Jääb  m ul
je, e t vähemkasutatavad on 
ülesanded, mis nõuavad la
hendamise eeltööna suhteli
selt pikka frontaalset arutelu. 
A rvestades meie õpilaste suh
teliselt kesist arutlem isoskust, 
peaksid õpetajad viim astele 
siiski rohkem  tähelepanu pöö
ram a. Rohkem kasutatavad 
on aga kogu klassi kiiresti

kirjatööle formeerivad üles
anded.

M atem aatika m õistete õpe
tam ise seisukohalt saab üles
andeid liigitada selle järgi, 
m illine osatähtsus ehk  fu n k t
sioon on neil konkreetse mõis
te õpetamisel. Nii võib üles
anne tea tu d  mõiste jaoks olla 
juurdem ineva, õpetava, seosta
va (ainesiseselt) või arendava 
(seostav te iste õppeainetega) 
funktsiooniga. O otuspäraselt 
selgus, e t kõige enam raken
damist õppetöös leiavad õpe
tava funktsiooniga ülesanded. 
K ahjuks aga ei le ita aega 
seostava ja  arendava fu n k t
siooniga ülesannete lahenda
miseks. Ilm selt peetakse neid 
rasketeks või ebaolulisteks. 
P aljusid  sellistest ü lesannetest 
kasu tas jällegi vähem  kui 
veerand  õpetajaid  (näiteks 
ülesandeid 422, 423, 566 jt.).

Ü lesandes sisalduvat la- 
hendusm õistete arvu  koos 
ajaliste  distantsidega nende 
esm akordsest õppim isest a r 
vates võib ting liku lt kasutada 
ülesande raskuse mõõduna. 
L ähtudes nende näita ja tega 
m äära tud  ü lesannete raskus
astm est selgus, e t eelistatava
mad on suhteliselt lihtsad 
ülesanded.

K okkuvõtvalt tuleb  m ärk i
da,' e t õppetöös leiavad enam  
rakendamist vähem tööd ja 
vähem aega nõudvad, harju
tuslikud, õpetava funktsioo
niga, kogu klassi kirjatööle 
formeerivad kerged ülesanded. 
Frontaalset arutelu nõudvad 
töö- ja ajamahukad, seostava 
või arendava funktsiooniga 
raskemad ülesanded jäetakse 
aga sagedamini lahendamata. 
Ü lesannete valim isel jääb  
õpetajal dom ineerivaks niisiis 
õppeaja varu, õpilaskontin
gendi tase ja õpeta nisc lähim 
eesm ärk.

T I IT  L E P M A N N

du Haridusministeeriumi sõjalise 
algõpetuse osakonna ülema, Ve
ne NFSV teenelise õpetaja ALEK
SANDR AVERINI kirjutise ajakirja 
«Narodnoje Obrazovanije» k. a. 
5. numbrist.

Sõjalise algõpetuse õpetamise  
rohkem kui kümneaastased ko ge 
mused on näidanud selle elulisust 
ja efektiivsust. Uus õppeaine on 
leidnud tunnustust õpilaste, õpe- 
fajaskollektiivide ja üldsuse seas.

H aridusjuhid m ärgivad ja koo
lide kontrollim ise tulemused kin
nitavad, et sõjaline algõpetus, 
mis toim ub tihedas seoses sõja- 
lis-patriootilise kasvatustööga, 
avaldab tänuväärset mõju õpilaste  
kasvatamise k õ ig ile  külgedele, 
soodustab koolis teadliku distsip
liini ning organiseerituse kindlus
tumist, noorukite igakülgset ette
valmistust tulevaseks teenistuseks 
relvajõududes.

Sõjalises algõpetuses on saavu
tanud parem aid tulemusi Moskva, 
Leningradi, Rostovi, Tuula, V o lg o 
gradi ja Kuibõševi oblasti, Altai 
krai, Tatari A N S V  jt. V en e  N FSV  
piirkondade koolid, Ukraina N SV  
Lvovi, Tšernigovi, Krimmi, Ivano- 
Frankivski, Taga-Karpaatia ja Her- 
soni oblasti, mitmete V a lg e v e 
ne N SV  oblastite, Kasahhi N SV, 
Usbeki N SV, aga samuti Gruusia  
ja Eesti N SV  koolid.

Sõjalise algõpetuse edusammud 
sõltuvad paljuski sõjandusõpeta- 
jast, tema teadmistest ja ko ge 
mustest, energiast ning andumu
sest sirguva põlvkonna kommu
nistliku kasvatam ise‘üritusele. A r
tiklis märgitakse, et sõjandusõpe- 
tajate hulgas on palju suurepära
seid pedago o ge , kes asjatundi- 
kult, sihikindlalt ja suure vastutus
tundega õpetavad ja kasvatavad  
noort põlvkonda.

Sõjalise algõpetuse täiustamisel 
tuleb peatähelepanu pöörata tun
ni kvaliteedi ja efektiivsuse tõst
m isele. E e lkõ ige  tunnis saavad  
vanemate klasside õpilased sõja
lise algõpetuse program m iga et
tenähtud püsivad teadm ised ja 
praktilised oskused. Nimetatud 
õppeaine tunnid on peam iseks al
likaks õpilastel m arksistlik-leninli- 
ke vaadete kujundamisel sõja ja 
rahu ning sotsialistliku isamaa 
kaitsmise küsimustes.

Eesrindlike õpetajate ja sõjan- 
dusõpetajate kogem used on tões
tanud, et on otstarbekas valmistu
da mitte üheks tunniks, vaid kõi
g iks õpetatava teema või p ro g
rammiosa tundideks. Selline lä
henem ine võim aldab sõjandusõpe- 
tajal lisaks õpetuslikele eesmär
kidele kindlaks määrata ka kas
vatuslikud, need, mida lahenda
takse teema õppim ise ajal, samuti 
tundide ajal kasutatavad opti
maalsed m etoodilised võtted, 
leida sobivam ad näit- ja tehnili
sed vahendid. Perspektiivne lä
henem ine tunni planeerim isele  
võim aldab ette näha õpilaste ise
seisvat praktilist tööd, nende  
teadmiste väljaselgitam ist ja hin
damist, läbivõefu kordam ist ja 
kinnistamist. Just nii lähenevad  
tundide planeerim isele ja etteval
mistamisele M oskva oblasti E lek- 
trostali linna koolide sõjandus
õpetajad, kes ongi saanud häid 
tulemusi õpilaste sõjalises a lgõ p e 
tuses. Toodu pole  üksiknäide.

Koolides, kus sõjalisele a lg 
õpetusele ja sõjalis-patriootilisele  
kasvatusele pööratakse vajalikku  
tähelepanu, on märgatavalt tugev
nenud kord, distsipliin ning o rga
niseeritus, on tõusnud õpilaste  
kasvatuse tase.

Sõjalise algõpetuse süsteemis 
on suur tähtsus viiepäevastel vä- 
liõppustel, mida organiseeritakse  
9. (10.) klasside õpilastele suveva
heajal tavaliselt spordilaagrite  
baasil.

N ende väliõppuste ajal • on 
õpilaste elu ja tegevus, nende sõ
jaline õpetus lähedane sõjaväeli
sele; õ p ilased sooritavad laske- 
harjutusi, osalevad taktikaõppus- 
tel ja täidavad päevniku kohustu
si. Eeskujuks võiks seada Alrha- 
Ata linna Sovetski rajooni laagri 
«Noorarmeelane». Selle  laagri ko
mandör N õukogude Liidu kange
lane F. 2ila raias settide abiga  
laagris kaitse-spordilinnaku, kus 
on kinnine lasketiir, takistusriba 
ja õppeväljak, vahilinnak ja 
spordiväljakud. Päevakord, olme 
ja õppused on laagris korralda
tud täielikus vastavuses sõjaväe- 
määrustike nõuetega. Laagris saa
vad õ pilased tõelise karastuse 
eelseisvaks sõjaväeteenistuseks.

Kahjuks ei ole veel paljudes ra
joonides vajalikku baasi v iiep ae- 
vasteks väliõppusteks: need toi
muvad igapäevase väljasõidu kor
ras (kodunt) õppekohta ja sageli 
ei täida õppused eesmärki.

Paljudes koolides, eriti maa
koolides töötab sõjandusõpeta- 
jaid, kes ei suuda kindlustada 
õpilaste sõjalise algõpetuse ja 
sõjal is-patriootilise kasvatuse 
kõrget kvaliteeti.

Selle  põhjuseks on ühe osa sõ- 
jandusõpetajate nõrk erialane  
ettevalmistus ja vähesed kogem u
sed.

Nii näiteks on Kasahhi N SV, 
M oldaavia N SV, mõnede Siberi 
ja K au g-ld a  oblastite ning rajoo
nide m aakoolide sõjandusõpeta- 
jatest umbes 1/3 reservseersan- 
did ja -ream ehed. Paljudel nen
dest ei o le vajalikku erialast ja 
p e d a go o gilist haridust ning mõ
ned sõjandusõpetajad on lõpeta
nud vaid üldharidusliku kesk
kooli ja olnud kaks aastat ajatee
nistuses relvajõududes.

A. A verin  m ärgib, et sõjandus- 
õpetajate kvalifikatsiooni tõstmi
sel on m ärkim isväärsed kogem u
sed Tadžiki N SV-s. V ab ariig i H a
ridusministeerium valis välja koos 
vabariikliku sõjakom issariaadiga  
palju perspektiivseid sõjandus- 
õpetajeid reservseersantide seast. 
Kooskõlas meie maa põhiseaduse  
31. paragrahviga üldise sõjaväe
kohustuse kohta sõjaväeringkonna  
loal suunati nad kolmeks kuuks õ p 
pelaagrisse sõjaväeosadesse. Pä
rast kursuste lõpetamist said nad 
reservohvitserideks. Ettevõetu pa
rk id a s tunduvalt paljude sõjan
d u sõp eta jad  erialast ettevalm is

tust ja autoriteeti, see omakorda 
mõjus soodsalt noorte sõjalisele  
algõpetusele koolides. Teiste va
bariikide ja oblastite haridusjuhti
de! ning kohalikel sõjakomissari
aatidel tuleks jä lg id a Tadžikistani 
eeskuju ning kasutada selle vaba
riigi kogemusi.

Ka on õ ige  aeg kardinaalselt 
lahendada kvalifitseeritud sõian- 
dusõpetajate ettevalmistamine 
pedagoo gilistes kõrgkoolides. 
1979. a. sügisest hakatakse mõne
des p e d agoo giliste  instituutide 
kehakultuuriosakondades ette val
mistama üldhariduskoolide sõjan
dus- ja kehalise kasvatuse õpeta
jaid. Need teaduskonnad kom p
lekteeritakse ainult ajateenistuse 
läbiteinud meestest. Lõpetajad  

isaavad sõjandus-ja  kehalise kasva
tuse õpetaja kutse. Nad suuna
takse sõjandusõpetajateks üldha
riduskeskkoolidesse, kusjuures 
neil on õigus anda õpilastele ke
halist kasvatust.

K õ ige le  positiivsele vaatamata 
võtab sõjandusõpefajafe etteval
mistamine pedagoo gilistes insti
tuutides palju aega. Seoses selle
ga tuleb haridusorganitel ja koo
lijuhtidel õpilaste sõjalise a lg 
õpetuse täiustamisel pühendada  
lähematel aastatel peatähelepanu  
praegu koolis töötavate sõjandus- 
õpetajate kvalifikatsiooni tõstmi
sele ja neile vajaliku m etoodilise  
abi andmisele.

Juhtiv roll selles töös kuulub 
õpetajale täiendusinstituutidele. 
Sõjandusõpetajad ootavad nen
delt süstemaatilist ja tõhusat me
toodilist abi.

Kogem uste vahetamiseks ning  
õ p p e- ja kasvatustöö aktuaalsete 
küsimuste arutamiseks on enami
kus meie maa rajoonides m oodus
tatud sõjandusõpetajate ainesekt
sioonid (m etöodikakoondised). 
Nendel on suur osatähtsus sõjan
dusõpetajate kvalifikatsiooni tõst
misel ja praktilisel ettevalmista
misel tundideks.

Kahjuks pööravad paljud hari
dusosakonnad, õpetajate täien
dusinstituudid, sõjalise a lgõpetu
se inspektorid ja metoodikud vä
he tähelepanu sõjandusõpetajate  
ainesektsiooni tööle. Sektsioonide  
juhendam iseks kutsutakse harva 
sõjakoolide õppejõude, reserv- 
kyidraleid, ohvitsere jt. spetsialis
te. Sage li veeretatakse kogu töö 
sektsiooni juhtimisel ning 'õppus
te korraldam isel täielikult ühe 
sõjandusõpetaja õ lgadele.

Tuleb ikka ja jälle  m eelde tu
letada, et sõjandusõpetaja lähe
maks ja otseseks juhendajaks pe 
d agoo gikas ning m etoodilisel 
enesetäiendam isel oli, on ja jääb  
kooli direktor. Ko oli juhib üld
reeglina kõrge kvalifikatsiooniga, 
kogenud ped a go o g. Ta on suute
line ja peab kontrollima sõjan
dusõpetaja tunde ning õpetama 
viim asele pedagoogikam eisterlik- 
kust vahetult õ p p e- ja kasvatus
protsessis. Paljude tublide d irek
torite kõrval on selliseidki, kes 
pööravad Vähe tähelepanu sõjali
sele algõpetusele, peaaegu ei 
kontrolli sõjandusõpetaja etteval
mistust tunniks ja selle andmise 
kvaliteeti, ei anna õpetajale me
toodilist abi.

Sellise  olukorra põhjus öeldak
se o levat vähene kompetentsus 
sõjandusküsimustes. Taolisi moti-

veeringuid  ei saa siiski pidada  
veenvateks. Ko gen ud koolijuht, 
isegi kui,tal pole erialaseid tead
misi sõjanduses, võ ib  tunde külas
tades ja neid analüüsides anda 
sõjandusõpetajale palju kasulikke  
näpunäiteid. Direktoritel, kes tun
nevad halvasti sõjalise algõpetuse  
program m i, d irektiiv- ja õppe-m e- 
toodilisi dokumente, po le  peale  
iseenda kedagi süüdistada. Kõnes
olevasse õppeainesse süvenemine 
on nende otsene kohustus. Otsu
ses sõjalise algõpetuse kohta on 
koolide direktorite vastutusele 
pandud õpilaste sõjalise a lgõ p e 
tuse organiseerim ine ja nende  
ettevalmistamine kodumaa kait
seks ning kõik direktorid peavad  
sellesse ülesandesse kohusetruult 
suhtuma.

Lähemal ajal ilmuvad trükist 
abiks sõjandusõpetajale õppe-m e- 
toodiline käsiraamat tundide and
miseks, samuti käsiraamat sõjalis- 
patriootilise kasvatustöö korral
damiseks sõjalises algõpetuses. 
On vastu võetud otsus m etoodili
se sarja «Библиотеки военного  
руководителя» väljaandm iseks.

Kümneaastase õpetam ise ko ge 
musi arvestades nõuavad täiusta
mist sõjalise algõpetuse p ro g
rammid, selle õppeaine õpeta
mise m etoodika ja organiseerim i
ne.

Muide, tähelepanu vääris sõja-

lise algõpetuse korro’damine koo- 
lidevaheliste õppe-tc cfm iskom bi- 
naatide baasil, mis võim aldab  
tunduvalt tõsta sõjanduse aluste 
õpetam ise kvaliteeti a efektiiv
sust.

Sõjalis-patriootilise kasvatuse ja 
sõjanduse aluste küsimused pea
vad leidma kajastamist üldharidus
like õppeainete program m ide üm
bertöötamisel ja täiustamisel. 

M arksistlik-leninlike vaadete ku
junem ine sõja ja rahu küsimustes, 
sügav arusaamine Kommunistliku 
Partei juhtivast osast meie relva
jõudude loom isel ja rahva ette
valmistamisel sotsialistliku isamaa 
kaitsmiseks, samuti teised patri
ootilise kasvatustöö küsimused 
peavad leidma valgustamist mitte 
ainult sõjalises algõpetuses, vaid  
ka teiste õppeainete, eriti ajaloo, 
ühiskonnaõpetuse, kirjanduse õ pe
tamisel. Suured võim alused sõja
lise algõpetuse täiustamiseks on 
ainetevahelistel seostel, sealjuu
res nimetatud õppeainel kõigi 
üldhariduslike õppeainetega, eriti 
humanitaarainetega, aga samuti 
füüsika, keem ia ja kehalise kas
vatusega.

N SV Liidu Haridusministeeriumi 
sõjalise algõpetuse osakond on 
koostanud kokkuvõtlikud õ ppe- 
m etoodilised soovitused sõjalise  
algõpetuse seostest teiste koolis 
õpitavate distsipliinidega, Neid  
soovitust tuleb kasutada oskusli
kult, loom inguliselt nii sõjandus- 
õpetajatel kui ka üldhariduslike  
õppeainete õpetajatel, kes peak
sid oma tundides laiendama ja sü
vendama neid teadmisi, mida õ p i
lased omandasid sõjalises a lg 
õpetuses.

Sõjalise algõpetuse tunnid on 
peam iseks, kuid mitte ainukeseks 
vorm iks õpilaste ettevalmistami
sel sotsialistliku kodumaa kaitseks, 
relvajõududes teenimiseks. Nad 

peavad põimuma õpilastega teh
tava klassivälise sõjalis-patriooti
lise ja massilise riigikaitsetööga.

Paljudes koolides on viimastel 
aastatel selles töös kujunenud 
kindel süsteem.

Eesrindlikud sõjandusõpetajad  
on tavaliselt õpilaste matkade kor
raldajateks revolutsiooni-, lahin
gu - ja töökuulsuse paikadesse, 
osalevad aktiivselt lahingukuulsu- 
se muuseumide ja tubade avami
sel, juhivad sõjalis-sportlike  
m ängude «Põuavälk» ning «Kotka
poeg» läbiviimist, organiseerivad  
huvialaringe sõjal is-tehni I i stel
spordialadel ja püüavad neid  
edukalt tööle rakendada.

Sõjandusõpetajad on sõjalis- 
patriootilise töö ülevaatuste eest
vedajateks koolides, samuti teiste 
klassi- ja tunniväliste massiüritus
te puhul, mis aitavad igakülgselt 
kaasa õpilaste ettevalmistamisele 
kodumaa kaitseks.

Tähtsaks tingim useks selles 
mitmetahulises töös on tihe side 
ja pidev koostöö klassijuhatajate
ga, kehalise kasvatuse õpetajate
ga, samuti kom som oli- ja pio nee
riorganisatsioonidega, õ pilas
omavalitsuse ja A LM A V Ü  algo r
ganisatsioonidega. Seal, kus kooli 
settideks on sõjaväeosad või -a ll
üksused, organiseerib  sõjandus
õpetaja nendega alalisi kontakte 
ja kasutab oskuslikult kodum aa- 
kaitsjate abi materiaalse õ pp eb aa
si ning õppetöö täiustamiseks sõ
jalises algõpetuses.

Kirjutise autor tõstab esife Do- 
ni-äärse Rostovi Tööpunalipu or
deniga 1. keskkooli ja Liepaja  
internaatkooli õpetajaskollektiiv i- 
de edusamme noorte sõjalis-pat- 
riootilisel kasvatamisel, m ärgib  
Omski 63., Taganrogi 3. keskkoo
li jt. koolide  saavutusi sõjalis- 
fehniliste ringide tegevuses, 
koostööd A LM A V Ü  organisatsioo
nide ning -klubidega.

Teenitud populaarsuse on õ p i
laste hulgas võitnud sõjalis-sport- 
likud mängud «Põuavälk» ja 
«Kotkapoeg», m illes praegu osa
levad m iljonid noored. Noorar- 
m eelased omandavad V . I. Lenini 
õpetusi sotsialistliku isamaa kaits
misest, tutvuvad N SV Liidu relva
jõudude ajaloo ja traditsioonide
ga, omandavad oskusi mitmel eri
alal, täidavad V T K  norme.

Õ pilaste ideel i s-pol i iti I isel ja 
sõjal is-patrioof il isel kasvatamisel 
on tohutu tähtsusega seltsimees 
L. I. Brežnevi raamatud «Väike  
maa», «Taassünd» ja «Uudismaa».

Kahjuks on veel koole, kus sõ- 
jalis-patriootiline kasvatustöö toi
mub süsteemitult. Üksikud üritu
sed toim uvad tihtipeale vaid täht
päevade ja riiklike pühade eel. 
Juhtub sedagi, et eelistatakse üri
tuste rohkust ja tuuakse kvantitee
dile ohvriks kvaliteet. Nii m õnegi 
kooli muuseum ja lahingukuul- 
suse tuba avatakse ainult suure 
pidupäeva puhul või seoses 
kontrollim isega; muul ajal kasuta
takse halvasti selliste muuseumide 
eksponaate ja materjale õpilaste  
sõjalis-patriootilise kasvatuse hu
vides.

M õned õpetajad jäävad kõrva
le sõjalis-patriootilise töö korral
damisest, arvates ekslikult, et see 
on üksnes sõjandusõpetaja üles
anne. N ing koolijuhid lep ivad sel
lise ebaõ ige  suhtumisega.

Sõjandusõpetajategi hulgas on 
neid, kes võtavad vähe osa klas
si- ja koolivälisest sõjalis-patri- 
oofilisest tööst õpilastega.

Eesrindlikud kogem used ' ja 
praktika näitavad veenvalt, et edu 
saavutavad need sõjandusõpeta
jad, kellel on suur vastutustunne 
ja sügav huvi töö vastu.

Õ pilaste igakülgne ettevalm is
tus N õukogude kodumaa, sotsia
lismi võitude kaitseks on vastu- 
furikas riiklik ülesanne. See nõuab 
koolijuhtide ja haridusorganite, 
õpefajaskollektiivide ning koolide  
ühiskondlike organisatsioonide, 
settide ja kogu üldsuse raugem a
tut tähelepanu ning kõige agara
mat osavõttu.

Kokkuvõtte tegi 
r-RANT > KUPP
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Tuumaenergia kasutamine 
transpordis

Ainus seni ennast p raktikas 
õigustanud tuum akütusel töö
tav transpordivahend on aato- 
milaev. See on seletatav  jõu- 
seadm ereaktori ja kaitsesead- 
mete väga suure massiga. T a r
v ita tava kütuse väikese hulga 
tõ ttu  on aatom ilaeval palju  
suurem  tegevusraadius kui te is
tel laevadel.

Esimene aalom ilaev oli 
USA-s 1954. a. eh itatud  aato- 
iniallveelaev «Nautilus».

M aailma esimene rahuo ts
tarbeline aatom ilaev jäälõhku
ja  «Lenin» eh itati Leningradis 
1957. a. Selle laeva veevälja- 
surve on 16 000 tonni ja  moo
torite koguvõimsus 44 000 hj. 
P raegu töötab NSV Liidus ju 
ba kolm aatom ijäälõhkujat, 
lisaks «Leninile» ka «A rkti
ka» ja  «Sibir», mille tehnilised 
näitajad  esimese jäälõhkuja 
omi tunduvalt ületavad. N äi
teks on «Arktika» m ootorite 
vqjmsus 75 000 hj.

On teh tud  katsetusi ja mõ
ningal m ääral juba ka raken 
datud  tuum ajõuseadm eid peal- 
veelaevadel — nii eh itati 1959. 
a. USA-s tuum akütusel töötav 
kauba- ja  reisilaev «Savan- 
nah» (veeväljasurve 21800 
tonni).

Selle teem a juures oleme 
õpilastega aru tlenud , m issugu
sed perspektiivid avaneksid 
kosmoselendude sooritamisel, 
kui jõutaks väikesem õõtm eliste 
reak torite  kasutam iseni (um 
bes selliste kohvrjsuurusteni 
nagu see, mille «Apollo» m ees
kond viis energiaallikaks apa
ra tuu rile  Kuul). *

Tuumaenergia vahetu 
muundamise võimalusi 

elektrienergiaks

Tavalistes A EJ-des on soo
jusenergia «teekond» tra d it
siooniline ja kü lla lt keerukas: 
au r — tu rb iin  — generaator. 
50. aastatel tekkis füüsikutel 
mõte, kas ei saaks ilm a tu rb ii
ni ja  generaatorita, ilm a lii-

kuvate-pöörlevate-kuluvate 
osadeta, kas ei saaks tu u m a
reaktoris era lduvat soojusener
giat m uuta vahetu lt e lek tri
energiaks? Leiti, et selliseid 
võimalusi on päris m itu  — 
term oelektriline, term omissioo- 
niline, m agnethüdrodünaam ili- 
ne. Tänu viim astel aastatel 
väljatöötatud põhim õtteliselt 
uutele soojus juhtidele ja -iso- 
latsioonim aterjalidele ning 
pooljuhtidele on meil NSV L ii
dus mõned eeltoodud võim alu
sed teatud  m ääral praktikasse 
rakendatud.

14. augustil 1964. a. läks 
I. K urtšatovi nimelises A ato
m ienergia Uurim ise In stitu u 
dis käiku eksperim entaalsea- 
de «Romaška», mis töötab te r-  
m oelektrilisel põhimõttel. Selle 
seadme uraan ikü tuse  kogus on 
49 kg, elektrivöim sus 0,5— 
0,8 kW, tem peratuu r seadme 
keskel 1770° C, äärte l 1000° C.

1970. aastal lasti käiku katse- 
seade «Topaz», mille tööpõhi- 
m õtteks on termoemissioon. 
Selle elektrivöim sus oli olene
valt töörežiim ist 5—10 kW, 
seade töötas 1000 tundi.

NSV Liidus on loodud terve 
seeria väikesegabariidilisi ener- 
giaseadm tid, kus soojusallika- 
na kasutatakse tuum areak to ri

asemel radioaktiivse isotoobiga 
am pulli. Selliseid väikesem õõt- 
melisi, keem iliste energiaalli
katega võrreldes väga pikka 
aega töötavaid seadmeid («Bee- 
ta», «Angara», «Pingvin» jt.) 
on katse ta tud  ja  kasu tatud  ju 
ba paljudes kohtades (ka kuu 
kulguril «Lunohod 1»).

T erm otuum aenergeetika

P ärast seda, kui oleme lahti 
m õtestanud te rm otuum areak t- 
sioonide olemuse, olen rõhu ta
nud nende reaktsioonide suuri 
eeliseid võrreldes raskete tu u 
m ade jagunem isreaktsioonide- 
ga (muidugi rakendatavuse- 
juh itavuse korral): 8—10 kor
da suurem  eralduv energia ühe 
tuum akütuse m assiühiku koh
ta; p rak tilise lt p iiram atu  k er
gete elem entide tuum ade v a
ru  (näiteks m aailm a ookeani
des 5-1013 tonni deuteerium i, 
mis on ekvivalentne energiaga 
1024 kWh. E t saada sellist ener
giat tavalisel teel, peaksid m il
jon K rasnojarsk i HEJ võim 
susega jaam a töötam a 100 m il
jon it aastat!).

Edasi oleme a ru tanud  term o- 
tuum areaktsioonide juhtim ise 
ja  reguleerim ise probleeme. On 
ju  need probleem id nende 
reaktsioonide rakendam ise 
aluseks. Siin olen nim etanud 
Nõukogudem aa füüsikute L. 
A rtsim ovitši, I. Tamme, M. 
Leontovitši jt. töid. Nende a lu 
sel on NSV Liidus tööle ra 
kendatud m itm ed katsesead- 
med, kus plasm a kuum utam i
seks ja  hoidm iseks on k asu ta
tud  väga erinevaid  meetodeid 
ja  seadmeid. P arim aid  tu le 
m usi on saavu ta tud  I. K u rtša
tovi nim. A atom ienergia U uri
mise Instituudis seadm el n i
m etusega «Tokamak».

Kronoloogia aatomi- ja 
tuumafüüsika ning 

-energeetika arengust 
NSV Liidus

1918. — P etrogradis asu tati 
R iiklik Röntgenoloogiainstituut.

1922 — P etrogradis asu tati 
R iiklik R aadioinstituut, kus 
saadi ‘ka esim ene nõukogude 
raadium  meie m aal.

1924 — P. K apitsa töötas 
välja  meetodi võim sate m ag- 
n etvälja  im pulsside saamiseks.

1932 — Leningradi F üüsika- 
-Tehnika Instituudis ra ja ti 
aatom i tuum a uurim ise osa
kond, m ida juhatas I. K urtša- 
tov.

1934 — I. Tam m töötas välja 
tänapäevani kehtiva detailse 
teooria tuum ajõudude olem u
se kohta.

1935 — I. K urtšatov  ja  tem a 
kaastöötajad, õpilased said 
tähtsaid , põhim õtteliselt uusi 
andm eid raskete tuum ade ja 
gunem ise kohta.

1937 — Leningradis lasti käi
ku Euroopa esimene tsüklotron.

1939—1940 — J. H ariton  ja 
J. Zeldovitš näitasid  oma teo
reetilistes töödes ahelreaktsioo
ni võim alikkust.

1940 — K. P etržak  ja  G. F lje- 
rov avastasid oma katsetes 
spontaanse jagunemise.

1944 — V. Veksler töötas väl
ja  sünkroniseerim ise meetodi 
tsüklotronis.

1946 — A atom ienergia U uri
mise Instituudis lasti (I. K u rt
šatovi juhtim isel) käiku E u
roopa esimene eksperim entaal
ne reaktor.

1949 — katsetati Nõukogude 
Liidus esim est aatomipommi.

1950 — I. Tam m  jt. töötasid

välja  idee kuum a plasm a te r- 
moisoleerimiseks üm britseva
test esemetest.

1953 — katsetati Nõukogude 
Liidus esim est term opom m i 
(vesinikupommi).

1954 — O bninskis lasti käi
ku m aailm a esimene aatom i- 
elektrijaam .

1955 — F üüsika-E nergeeti- 
ka Instituudis obn insk is lasti 
käiku esimene eksperim entaal
ne k iiretel neu tronitel töötav 
reaktor.

1957 — L eningradis lasti 
vette aatom i jäälõhku ja «Le
nin».

1958 — käiku läks Siberi 
AEJ.

1960 — aatom ijäälõhkuja
«Lenin» sooritas oma esimese 
reisi P õhja-Jääm erel.

1964 — käiku läksid I. K u rt
šatovi nim. B elojarski AEJ ja 
Novovoroneži AEJ.

1965 — D im itrovgradis läks 
käiku AEJ.

1970 — loodi term oem issioo- 
niline energiaseade «Topaz».

Aatom ja rahvus
vaheline koostöö

1946 — ÜRO aatom ienergia 
kom isjonis esitas NSV Liidu 
delegatsioon rahvusvahelise 
konventsiooni p ro jekti aatom i
energia kasutam isel põhineva 
m assihävitusrelva tootm ise ' ja  
kasutam ise keelustam ise koh
ta.

1955 — NSV Liit k innitas 
esim esena kahepoolsed kokku
lepped m itm ete VMN-i r iik i
dega aatom ienergia rahuo ts
tarbeliseks kasutam iseks.

1955 — Genfis toim us esim e
ne rahvusvaheline konverents 
aatom ienergia rahuotstarbelise 
kasutam ise kohta, m illest võ t
sid osa 78 m aa füüsikatead- 
lased.

1956 — asu ta ti Ü hendatud 
T uum auurim ise In stitu u t Dub- 
nas.

1959 — saavu ta ti kokkulepe 
USA aatom ienergia kom isjoni
ga delegatsioonide vahetam i
seks.

1961 — k irju ta ti alla kahe
poolsele kokkuleppele Inglis
m aaga aatom ienergia rahuo ts
tarbeliseks kasutam iseks.

1963 — Moskvas k ir ju ta ti 
alla tuum arelvade atm osfääris, 
kosmoses ja  vee all katse tam i
se keelustam ise lepingule. 
(NSV Liidu Ülem nõukogu P re 
siidium  ratifitseeris lepingu 
septem bris 1965.)

1968 — Moskvas, W ashingto
nis ja  Londonis k irju tasid  le
pinguosalised riigid alla  tu u 
m arelva piiram ise lepingule. 
(NSV Liidu Ülem nõukogu ra ti
fitseeris lepingu, mis jõustus
5. m ärtsil 1970.)

Nõukogude L iit osaleb ak 
tiivselt rahvusvahelises koos
töös aatom ienergia rah u o ts ta r
beliseks kasutam iseks. Nõuko
gude teadlased annavad  te a 
duslikku ja  tehn ilis t abi pal
jude m aade spetsialistidele 
aatom i uurim iskeskuste ra ja 
misel ja  nende spetsialistide 
ettevalm istam isel. Nõukogude 
L iit on sõlm inud koostööks üle 
35 kahepoolse lepingu rohkem  
kui 20 riigiga. Need kokkulep
ped on suuna tud  sellele, et 
aatom ienergia teeniks rahu  ja 
progressi, kogu inim konna h ü 
vangut.

AIMO PALM,
R akvere 1. keskkooli 

õpetaja

V A H tl UNNIS M A R G U S V IIK M A A  fotod

A. Tšehhovi huvi rah v ah a
riduse tasem e tõstm ise vastu 
on ü ld tun tud . Vähem teatakse 
tõika, et tem a algatusel ja  
tunduval rahalisel toetusel 
eh ita ti külades kolm koolim a
ja, neist viim ane Melihhovos. 
Tšehhovi suhtum isest kooli
töösse ja  m aaõpetajaskonda 
ju tu s tab  lähem alt k irjan d u s
tead lane K lavdia V inogradova 
k irjan iku  M elihhovo-perioo- 
di käsitlevas raam atus «Elu 
rahva keskel». A valdam e sel
lest katkendeid.

Melihhovo kooli esimeseks 
õpetajaks oli M. F T eren tje- 
va, tollal nooruke tü ta rlaps, 
kes oli para jasti lõpetanud 
Serpuhhovi güm naasium i. A. 
Tšehhoviga tu tvunud , võttis 
ta  rõõm uga vastu semstvo e t
tepaneku  hakata  Melihhovos 
õpetajaks ja k iirustas külla 
asum isega. A nton Pavlovitš 
saatis ta lle jaam a vastu küü- 
divankri, aitas ta l ennast uues 
kohas sisse seada ja toetas te 
da töö juures igati. Peagi 
m uutus M. T eren tjeva Tšeh
hovi m ajas om ainimeseks. 
Edaspidi viibis ta  Tšehhovi 
külalisena korduvalt Jaltas.

Tšehhov nägi M. T eren tje- 
vas uu t tüüpi m aaõpetajat — 
reibast, algatusvõim elist, oma 
tööd tõeliselt arm astavat. 
Tšehhovi ja tem a perekonna 
.tähelepanelikkus hõlbustas 
noore õpetajanna elu ja tööd. 
Detailselt inform eeris ta  Tšeh- 
hovit om a edusam m udest ning 
nurjum istest koolis. Ju lgus
tav  kiri Tšehhovilt oli ta lle 
suureks toeks. «Tuhat tän u  
Teile k irja  eest: see rahustas 
mind ja tegi nõnda õnneli

kuks, et m a pole ennast m il
lalgi nii hästi tundnud  kui 
praegu, otsekui oleks mu jõud 
kahekordistunud ja m a tege
len jõm psikatega nüüd veel 
suurem a heameelega,» k ir ju 
tas ta  Tšehhovile 30. sep
tem bril 1899.

Melihhovo kool eh ita ti 1899. 
aastal, kui Tšehhov oli oma 
terv isliku  seisundi tõ ttu  su n 
nitud elam a Jaltas. M. F. Te
ren tjeva lähem aks abiliseks 
oli k irjan iku  õde M aria P av- 
lovna, kes jäi selle kooli hool
dajaks. Kuid haigenagi ja Me- 
lihhovost kaugel elades ei la 
kanud A nton Pavlovitš huvi 
tundm ast eh ita tava uue kooli
v a s tu . ------------K irjan iku  vend
ja tem a esimene biograaf M. 
P. Tšehhov m eenutab: «Kui
A nton Pavlovitš kõneles koo
lidest, siis ta  silm ad sü ttisid  
ja oli ilmne, et kui tem a va
hendid lubanuksid, siis eh ita 
nuks ta  neid m itte kolm, 
vaid palju  ro h k e m .» ----------

Väga tähelepaneliku lt su h 
tus Tšehhov ka Melihhovo 
naaberkülade õpetajatesse. 
Ta hoolitses nende eest igati, 
varustas neid raam atu tega
oma raam atukogust, tellis nei
le a jak irju , hankis pääsm eid 
teatritesse ja  p idas paljudega 
nende hulgast k irjavahetust, 
õ p e ta ja  M. Plotov m eenutas, 
kuidas kord, Hui ta  M elihho
vos ööbis, andis A nton Pavlo
vitš ta lle «unehakatuseks» lu 
geda Belinski kuulsa k irja  
Gogolile.

«Koolimajades viibides,» ju 
tustas M. Plotov, «tegi T šeh
hov m itm esuguste pisiasjade 
najal õpetaja  korteris üpris 
õigeid järeldusi selle pedagoo
gi intelligentsusastm est. Selle

põhjal, kuidas ja kus doku
m ente hoiti, kuidas oli paigu
ta tu d  mööbel, m illega oli kau 
n istatud  seinu, andis A nton 
Pavlovitš õpetajale eksim atu 
iseloomustuse.» M. Plotov m ä
letab, kuidas ta  kord tu li 
Tšehhovi juu rde patsiendina 

( ja  seal suh tu ti tem asse suure 
tähelepanuga. Tšehhov püüdis 
P lotovit saata  K rim m i p ara 
nem a, kutsus teda m itm el kor
ral enda poole Melihhovosse, 
läks tem aga koos jahile.

«Raske ütelda, kum b oli 
Tšehhovis tugevam,» k irju tab  
M. Plotov oma m älestustes, 
«inim ene või kunstn ik . Tem a 
helge isiksus ku ju tas endast 
tä iusliku lt harm oonilist te rv i
kut, milles inim likku pole või
m alik  lahu tada kunstn ikust 
ega kunstn ikku  inimesest.»

Tšehhov suhtus osavõtlikult 
kõigisse ühiskondlikesse ü r i
tustesse, mis olid suunatud  
rahva ku ltuuritasem e tõstm i
sele ja õpetaja te  m ateriaalse 
o lukorra parandam isele. A ga
ra lt toetas ta  «Serpuhhovi 
m aakonna õppijate ja õpeta
ja te  toetam ise ühingu» asu ta 
m ist, ja isegi Ja lta s elades 
võttis ta  selle tegevusest jõu
dum ööda osa. Ühingu 1898/99. 
aasta  aruandes leidub teade 
selle kohta, et Tšehhov pak 
kus ühele ühingu tegevliik
mele, kes vajas puhkust, «pea
v arju  koos toiduga Krim m i 
lõunarannikul», s. o. fak tili
selt kü la lislahkust oma Ja lta  
suvilas. Tšehhovi nim e leiame 
ühingu auliikm ete hulgast.

E. Iljinskaja , Serpuhhovi 
m aakonna ühe eesrindlikum a 
õpetaja k irjadest Tšehhovile 
team e, et A nton Pavlovitš te r 
vitas selle m aakonna rändkoo-

lim uuseum i ra jam ist ja esitas 
ettepaneku organiseerida ka 
rändraam atukogu. Oma k ir ja 
des kurtis  E. D. Iljin sk a ja  pal
jude õpetajate m ahajääm use 
üle, nende huvi puudum ise 
üle lugemise vastu. «Aga mis 
siis veel, kui m itte raam atud  
võivad inim est, kes on paisa
tud  m ahajäetud  kolkasse, pan 
na mõtlema, ära tada  üh is
kondlikke huve?» k irju tas  ta  
Tšehhovile. Ta tegi Tšehhovi
le ettepaneku  katsuda õpeta
jaid h arju tad a  süstem aatilise 
lugemise ja ajak irjadega , «tel
lides mõnele õpetajale kingiks 
«A jakirja Kõigile»». A nton 
Pavlovitš vastas ka sellele e t
tepanekule soodsalt ja jä rg 
mises k irjas saatis E. I ljin s
kaja Tšehhovile kü lla ltk i pika 
n im ekirja  õpetajatest, kellele 
siis a jak iri tellitigi.

Tšehhov kogus hoolikalt 
m aterja li, mis iseloomustas 
rahvahariduse olukorda S er
puhhovi m aakonna külakooli 
des, ja kavatses seda raam a 
tus üldistada. «Ma kogun m a
te rja li «Sahhalini»-taolise raa 
m atu  jaoks, milles m a k irje l
dan  kõiki meie m aakonna 60 
külakooli, käsitledes üksnes 
nende olustikulist ning m a jan 
duslikku külge. See on v a ja 
lik  semstvotegelastele,» k ir ju 
tas Tšehhov 14. detsem bril 
1896. a. See raam at jäi k ir ju 
tam ata. Kuid tohu tu  tähele 
panekute tagavara  m aaelu ja 
külakoolide, õpetaja te  ning 
m aaharitlaste  e lu järje  kohta 
— kõik see kajastus tunduval 
m ääral tem a teostes.

K. VINOGRADOVA
(Vene k e e le s t  t õ lk in u d  

OSKAR KUNlNGASl

■  Volgogradis alusta ti pio
neeride kompleksi ehitam ist. 
Lapsed saavad te rve  m ikro- 
linna peremeesteks. Üle 75 
he'ktari suurusel m aa-alal 
paiknevad staadion ja  spordi
väljakud, vabaõhulavad, var- 
jualustega kino- ja  kontserdi
saalid, ruum id arvukate  r in 
gide-tegevuseks. R ajatakse ka 
mängulioinak, mille peamiseks

vaatam isväärsuseks kujuneb 
kindlasti «räketodroom».

Liinnak eh itatakse raha eest, 
mille teenisid tru sti «Volgo- 
gradstroi» töö ta jad  ü leliidu
lisel leninlikul laupäevakul. 
Kompleks eh itatakse valmis 
järgm ise õppeaasta alguseks.

■  Oblasti haridusosakonna 
kolleegium ja  Tam bovi linna 
Pedagoogilise Ühingu oblasti- 
osakonna nõukogu presiidium  
võtsid vastu  otsuse rah v a h ari
duse ajaloo m uuseum i r a ja 
mise kohta. O rganiseerijate 
aadressil saabub  huvitavaid  
m aterja le  ja  fotosid, mis ju 
tustavad  hariduse  a rengu
loost, Tam bovim aa p arem a

te lt pedagoogidest, S uurest 
Isam aasõjast osavõtnud õpe
ta jatest. M uuseum  avatakse 
V. I. Leninil 110. sünn iaasta
päeva eelõhtul.

■  K asahstani õpilaste «väi- 
ke>e teaduste akadeem ia» fi
liaalid on asu ta tud  A latau

asulas, A lm a-A ta oblasti noor
te tehn iku te  m ajas ja  Tselino- 
gradis. Nendesse on koonda
tud  vanem ate klasside õpila
sed, kellel on eriti su u r  huvi 
füüsika ja  m atem aatika  vastu.

Suurepärase teoreetilise b aa
si said K asahstani pealinna 
äärelinnast m aakoolide õpila
sed. Teoreetilised ja  p rak tili
sed õppused to im uvad siin

Teaduste A kadeem ia E lektro- 
füüsika Instituudis ja T uum a
füüsika Instituudis.

N im etatud instituu tides p ü ü 
takse õpilastes ku jundada ise
seisva uurim istöö harjum usi. 
Kolm uu t filiaali on tead laste  
kingitus õpilastele rahvusva
helisel lasteaastal.

A ustria on 7,5 m iljoni e la 
nikuga üheksast liidum aast 
koosnev föderatiivne vabariik . 
H ariduselu ja õppiva noorsoo 
kehalist kasvatust suunab 
föderaalne H aridus- ja K ul
tuurim inisteerium .

Kooliharidus on A ustrias 
kohustuslik. Kõiik lapsed, kes 
1. septem briks on saanud 6- 
aastaseks, asuvad algkooli 
(1.—4. klassi), seejärel, sõ ltu
valt huvidest ja võim ekusest 
ning m uidugi m itte viim ases 
jä rjeko rras sotsiaalsest sei
sundist, jä tkatakse 5.—8. 
klassini põhikoolis või 12- 
klassilises üldhariduskoolis. 
Viimase lõpetam ine annab 
noorele küpsustunnistuse, mis 
annab õiguse kõrgkoolidesse 
astum iseks. K ohustusliku 8- 
klassilise hariduse om andanud 
õpilased jä tkavad  am eti õp
pim ist kutsekoolides, kus õp
peaeg on 1—4 aastat. Edasi 
võivad nad hariduse om anda
m ist jä tk a ta  ühe- ja kahe- 
aastastes õppeasutustes.

Kõrgkoolides kõigub õppe
aeg nelja ja  kuue aasta va
hel. õ p e ta ja id  valm istavad 
ette pedagoogilised õppeasu
tused ja  instituudid. V ane
m ate klasside kehalise kasva-
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tuse õpetajaid koolitavad vas
tavad  teaduskonnad Viini, 
Innsbrucki, Linzi ja Harzi 
ülikoolides. Lõpetanud saavad 
diplomi kahele erialale, nä i
teks kehalises kasvatuses ja 
m atem aatikas.

õp p e- ja kasvatusprotsess 
koolides tugineb H aridus- ja 
K ultuurim inisteerium i k inn i
ta tu d  program m ile. Kehalise 
kasvatuse program m  sisaldab 
üksnes üldisi eesm ärke ja 
ülesandeid ning m äärab  k ind
laks tundide arvu. Lähtudes 
kooli ja  klassi konkreetsetest 
töötingim ustest, koostab õpe
ta ja  aasta-, nädala- ja tu n n i
plaani. P laane ja tegelikku 
tööd kontro llivad kooli d irek 
to r ja rajooni koolide inspek
tor.

V astavalt program m ile on 
1. ja  2. klassis kaiks, 3. ja 4. 
klassis kolm ja  alates 5. 
klassist enam ikus koolitüüpi
des 3 tundi kehalist kasva
tu st nädalas. Tundides lahen
datavad õppeülesanded ei e r i
ne oluliselt meie omadest.

Alates 3. klassist õpetatak 
se lastele ujum ist. Ujulaga 
koolid kasutavad naaberkoo
lide ja  spordiklubide cmi.

Sõltuvalt kooli töötingim us- 
test ja  õpilaste huvist võib 
tunde sisustada m äesuusata
mise, jalgpalli jt. spordialade

õpetamisega, õp ilasi h in n a
takse kaks korda aastas. H al
bu h indeid välja  ei panda, et 
m itte  traum eerida  kehaliselt 
nõrgem aid õpilasi.

A ustria  föderaalse spordi
liidu korra ldatud  ü leeuroopa
lisel nõupidam isel noorte- 
spordi arenguprobleem idest
1978. a. m aikuus lõid spetsia
listid häirekella kehalise kas
vatuse o lukorra pärast. E riti 
jätaib see soovida nooremas 
kooliastmes. Eesm ärgiga p a 
randada noorsoo kehalist 
arengu t k inn itas H aridus- ja 
K ultuurim in isteerium  1976. 
aasta  kehakultuurikom pleksi 
ja  pöördus kogu pedagoogili
se ja  sportliku  üldsuse poole 
aktiivse abi saam iseks selle 
juurutam isel.

K ehakultuurikom pleksi no r
m atiivid on diferen tseeritud  
vanuseliselt ja  sooliselt. N or
m ide tä itm ist alusta takse 1. 
klassis, eesm ärgiks on saada 
pronks-, hõbe- või kuldm ärk. 
Kõik norm id tu leb  sooritada 
ühe õppeaasta jooksul. N äi
teks 3. ja 4. klasside poistel 
ja  tü ta rlaste l tu leb  pronks- 
m ärgi saam iseks joosta 40 m 
8 sekundiga, kaugushüppes on 
poistel norm iks 3.10, tü ta r 
lastel 2.70, kõrgushüppes vas
tava lt 90 ja 80 cm ning te n 
nisepalli viskes 25 ja 17 m.

S am uti tu leb  tä ita  norm  köiel 
ronim ises (4 m) ja sooritada 
võim lem isharjutused, sealhu l
gas ka kangil. Veel n ä id a tak 
se oslkusi palli põrgatam ises, 
ujum ises (püsida 2 min. vee
pinnal).

1970. aastaid  nim etatakse 
A ustrias koolide ehitam ise 
küm neaastäkuks.

Siiski, austerlased ise rä ä 
givad, e t m aal on veel palju  
spo rd ira ja tis te ta  vanu  kooli
m aju. Tüüpiliseks näiteks on 
A acherikirchi alevi algkool. 
Kooli cpetajasikollektiiv koos
neb kuuest k lassijuha ta jast ;a 
d irektorist, kes annavad  kõiki 
aineid peale töö- ja  usuõpe
tuse. V iim ast annab  kohalik 
pastor. Lastel on õppeaastas 
umbes 200 tööpäeva, ü le jää 
nud a ja l on kaheikuüne suv i
ne vaheaeg, jõuluvaheaeg 24.

dets.—6.jaan., nädalased ta l
vised ja küm nepäevaline ke
vadine vaheaeg, pühad ja 
puhkepäevad. Uus õppeaasta 
ei alga igal pool sam aaegselt. 
N äiteks Tiroolis algab kool 
septem bri teisel esm aspäeval, 
liiduriig iti erineb ka vaheae
gade algus.

A achenkirchi laste vaba 
aeg kulub spordile. Laste ja 
noorukite sportlikud huvid on 
mitmekesised. Esikohal on 
m äesuusatam ine, sest ting i
mused on suurepärased, alev 
on A ustria üks populaarse
maid talispordikeskusi. Jä rg 
nevad jalgpall, m otosport, 
p u rje tam ine (läheduses on 
9 km pikkune m ägijärv), 
õhupüssist laskm ine (laskm i
ne on  A ustria  vanim  spord i
ala, juba 1363. a. oli In n s
bruckis a su ta tu d  laskeühing,
1979. a. aga pühitseb A ustria 
L askurite L iit oma 100. aas
tapäeva), alpinism . Kogu ke
h ak u ltu u ri-  ja  spoTditegevus 
on koondunud spordiklubide 
juurde, õp ilase  liikm em aksu 
suuruseks on 150 šillingit 
aastas. Spordiklubid a ren d a
vad koolidega tihedat koos
tööd: õpetajad  töötavad k lu 
bides in struk to rite  ja  treen e
ritena, koolid kasu tavad  k lu
bide inven tari ja baase. K lu
bide töötajad  abistavad koole

spord iü rituste  korraldam isel,
õ p p eaas ta  algusest kuni 

detsem brikuuni kasutavad 
m aa I ja  II koondisse ku u lu 
vad koolinoored soodustust: 
õpingud koolis vahelduvad 
treen ingutega nädalakaupa. 
Ka võistlusperioodil detsem b
rikuust ap rilli alguseni on 
õpilassportlased õppetööst 
rohkesti eemal.

A prillist augustin i on noor
te le  p laneeritud  iseseisva 
treeningu periood ja sel a ja l 
tu leb  tasa teha ka m ah ajää
m us õpingutes. Loom ulikult 
jääb  sellest väheseks ja  en a
m ik  andekaid sportlasi jääb  
ilm a püsivatest teadm istest 
ja  kõrgharidusest ning spor
d ik a rjää ri lõppedes seistakse 
ähm aste perspektiivide ees.

A ustrias on kuus suusa
spordi internaatkooli. Nende 
program m  erineb tasuliste 
koolide om ast ja  selletõttu  
selektsiooni nendes ei saa 
toim uda. Spord iin ternaatkoo
lidesse võetakse 10-aastasi 
lapsi, kelle h innete keskm ine 
on 4,5 ja kes edukalt soorita
nud kehaliste võim ete testid. 
A ustria  m äesuusa ta jate  tu n 
tum as sepikojas — N eustifti 
in ternaatkoolis, mis asub 
30 km kaugusel Innsbrudkist, 
ha rju tav ad  ja  õpivad 60 noor- 
sportlast, 20 poeg- ja 40 tü 

ta rlast. Kool on m aksuline, 
lapse pidam ise selles on v an e
m atele kü lla ltk i kulukas.

T reenerite  ja  teenindava 
personali töötasu, aga koos
seis on 60 inim est, saadakse 
klubide ja riigiifondidest. Nel- 
ja tunn ilised  treen ingud  to i
m uvad päeva teisel poolel ja 
kestavad  v aheaja ta  aasta 
ringi. Lastel on vaba aega 
napilt, 75% päevast kulub 
õppimisele ja treeningutele. 
Võist, lusperioodil on õpilased 
kohusta tud s ta rtim a vähem alt 
15 korra l.

S uure spordi arendam ise 
kõrval pole austerlased unus
ta n u d  kehaku ltuu ri ja  m as- 
sisporti. 1977. aasta  jooksul 
tegid raadio ja  TV reklaam i 
tosinale spordialale. Sellega 
seoses anti välja  3 m iljonit 
brošüüri, m ida levitati kooli
des, kauplustes, kohvikutes, 
sisuks arstide nõuanded, spor
dialade k irje ldused , soovitu
sed harju tam iseks. Igale ko
danlikule, kes alustas regu
laarset sportim ist, an ti a u k ir
jad, m ärgid, m älestusesem ed. 
K am paania tu lem usena suure
nes m ärga tava lt võistlustel 
osalejate arv. Siiski põrkuvad 
laiad  m assid sporditegem isel 
rahalistesse raskustesse ja 
spordibaaside nappusele.

L ü h e n d a t u d  a i a k l r i a s t  «Fizit- 
s e s k a i a  K u l tu r a  v sko le»  7/79.

JÜRI TUISK

Ingrid K u l j u s ,  Tallinna 7. 
keskkooli õpetaja, 55. sünnipäe
val.

Sergei L i z i n, Mustvee 2. 
keskkooli õpetaja, 55. sünnipäe
val.

Karin K I e m e n t, Laeva 8-kl. 
kooli õpetaja, 50. sünnipäeval.

Lembit M ö l d e r ,  Mäetaguse 
8-kl. kooli direktor, 50. sünni
päeval.

Arne S i i b a k, kauaaegne 
koolijuht, J. Anveldi nim. Tartu 
Pedagoogilise Kooli õpetaja, 50r 
sünnipäeval.

Ants V a l g u t a ,  Helme Sana
toorse Internaatkooli direktor, 
50. sünnipäeval.

A rtik lis «Missugune on 
meie õpilaste käekiri?» «Nõu
kogude õpetajas»  nr. 36 s. a. 
tõstatab  kolleeg Aime K ada
kas väga ak tuaalse ja valusa 
probleemi, õp ilas te  käekiri on 
lastud käest ära, ja on viim a
ne aeg pöörata asjale tõsist 
tähelepanu

A. Kadakas võtab õigesti ja 
asjaliku lt kokku põhjused, 
miks laste käekiri on rikki 
läinud. Oma jao andis k ii
rustam ine, aga küllap on 
süüdi ka õpilased ise, kes ei 
olnud omal a ja l püüdlikud 
ning lasksid oma käek irja  lo
hakaks kujuneda. P iirdu ti 
selle vähesega, m ida nõuab 
tö ö v ih ik .. . M äletan oma koo
liajast, kui tä itsim e terveid 
lehekülgi püüdliku lt «a»-dega, 
m is pidid olema ühtlased, 
peene joone su juva ülem ine
kuga, ühtlase kallakuga — 
ja kui ei olnud, tu li kõik 
jälle uuesti teha! See nõud
likkus ei ole enam  kehtiv — 
ja  käek iri on inetu ning 
loetam atu. Siis oli ka v as ta
vate joontega «ilukirja v i
hik», mida nüüd enam  pole.

Olen esperanto keele õpe
ta ja  ja hädas 9. ja 10. klassi
de õpilaste käek irja  lugem i
sega. Esperantos on nim isõ
nad o-lõpulised, om adussõ
nad a-lõpulised — ja kui k ir 
ja on pandud tähevärd jas, 
m ida võib lugeda nii «a» kui 
ka «0», ongi võim atu näha, 
m ida öelda taheti. R ääkim ata 
tähakõrguste erinevuse igno
reerim isest, kus «e» ja «1», 
«h» ja «n» on ühte nägu (va
hel liitub siia ka «t»), «u» ja 
«n» on eristam atud  — aga 
esperantos kannatab  selle all 
sisuselgus! Pole siis imestada, 
kui niisuguse käekirjaga k ir 
jadele teiste m aade sõbrad 
vasta ta  ei oska!

JOHANNES PALU, 
T allinna 44. keskkooli 

esperantoõpetaja

TEADAANDED
Tartu rajooni Vara 8-kl. kool 

vajab kohe bioloogia-geograa- 
fia-keemia õpetajat. Korter ole
mas. Tel. 19-221, 19-222. '

\
Varstu keskkool vajab kiiresti 

vene keele õpetajat koormusega 
27 tundi nädalas. Kindlustatakse 
nv-.gavustega korteriga, töötami
se võimalused ka abikaasal. In
formatsiooni saab telefonil 
93-382.

Harju rajooni Lagedi 8-kl. kool 
vajab kohe matemaatikaõpetajat. 
Koormus 23 tundi. Helistada tel. 
796-246, 796-237.

Südam lik (kaastunne Pär
nu Linna RSN Täitevkom i
tee H aridusosakonna ju
hatajale Kalju Prikile venna

ILMAR PRIKI
surma puhul.

Eesti NSV 
Haridusministeerium

T oim etaja A. SEPP

Toimetus* aadress:  200 001, 
Tallinn ,  Pikk t. 40.

Telefonid: ü ld te le fo n  601-
447, t o im e ta ja  601-318, to im e 
ta ja  a s e t ä i t j a d  440-381 ja 801- 
447, v a s t u t a v  s e k r e t ä r  449-397, 
i d e o lo o g la o sa k .  601-447, p e d a 
g o o g ik a -  ja t e a d u s o s a k .  
448-916, k o o l i k o r r a l d u s e  osak .  
448-916, h u m a n i t a a r a i n e t e  ja 
e s te e t i l i s e  k a s v a t u s e  o sa k .  
601-447, a l g õ p e t u s e  ja koo l i 
eelse  k a s v a t u s e  o s a k . 440-381, 
t ö ö k a s v a tu s e  ja õ h tu k o o l id e  
o sa k .  601-318, k o r r e k t u u r  
601-935.

Väljaandja: k i r j a s t u s  « P e 
r io o d ik a * ,  T allinn ,  P ik k  73.

« N õ u k o g u d e  õ p e t a j a *  il 
m u b  igal  l a u p ä e v a l .

Tell imishind: a a s t a k s  1 rb l .  
4 kop . ,  p o o l a a s t a k s  52 kop. ,  
k v a r t a l i k s  26 kop .  Ü k s ik 
n u m b r i  h in d  2 kop .

T rü k ip o o g n a id  2. T ira a ž  
14 800.

EKP K e s k k o m i te e  K i r j a s 
tu se  t r ü k ik o d a ,  T al l inn ,  P ä r 
nu  m nt .  67-a.

« Н ы у к о г у д е  ы п е т а я »  — 
п оган  М и н и с т е р с т в а  п р о с в е 
щ е н и я  ЭССР и П р о ф с о ю з а  
о а б о т н и к о в  п р о с в е щ е н и я ,  
в ы с ш е й  ш к о л ы  и научных 
у ч р е ж д е н и й  Эст. ССР. гор. 
Таллин. •
МВ-08355 Tel l im ise  n r .  3026 
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