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8.  oktoobr i l ,  p i rast  soomlaste le korra ldatud kontser t i
toimunud pcol, l6hkus keegi, keda senini teada ei ole, dra
Treffneri kooli tiibklaveri, mille pool aastat kestnud remont
liks maksma 10 000 krooni.
Klaveri kaas visati aknast vilja, hea et keegi surma ei saanud,
klahvid on ira l6hutud, i.ihesonaga klaverit enam ei ole, kuid
tulemas on kooli aastapiev KooLil puudub raha klaveri korda
tegemiseks.
Oppealajuhataja Aime Punga sdnul nriiidsest enam Treffneris
pidusid ei tule. Kui klaveri ldhkujat ei leita, siis jiivad siiridi
diskor ja peokorraldajad.
Peol ei viibinud ainult HTG rahvas ja soome kiilalised, vaid
ka mujalt inimesi.
Oleks k6igile kasulikum, kui lShkuja iiles tunnistaks ja
pealmagiiad midagi ei varjaks.

las ksllelgi on midagi
Irelfneri uastu?

Kolrnapieval p. oktoober) vois ndha Ulej5e pargis natuke viltu
lukatud Treffneri kuju. Piids pikali liikkamiseks ei iltkunud
vandaalidel l6udu.Tinaseks on kuju juba piisti.

o L t o o b c r  l 9  9 8 ,  o r .  !

Odsmi jovaii
Miks selline pealkiri? Miks mitte? Vdib-olla selleks, et
paeluda tiihelepanu, See ei tiihenda seda, et jirgnev oleks

iama, Ei. Muidugi oleneb lugeiast, m6nele meeldib,
m6nele mi t te .  Ar t ikkel  on k i r iu tatud t inap?ieva
inim€stest, kuid veidi teistsugustest inimestest. Neid
kutsutakse mitut m oodil jeti, almast, odami iouaii, almasi,
yeren, sasquatch, bigfoot, netsinimeae ia muidugi ka
LUMEINIMENE.

L k 5

Iutuumine lreffneri moodi
Meie koolimajas suures,
ei saa oelda, et just uues,
toimus exta pidu meile,

peatseile rebasteile...
Olgugi, et algul pingil,

t6mmati mhd tantsuringi.
Peagi kiicd mul teise puusal,

asn:sime sammul n:usal,
Veidi 6rnematest m6ni

karjus: "Oi-oi, kiill on k6di!"
Lk .9

$ iig is R ilr n ilr
Scl le  aas  ta  p ikn iku l
korraldati l i ivakulude
vdisdus. Esindatud oli
m i tme i t  huv i  tava id
varjafltc uuest maiast,

k  u id  pa  r ima ks

t u n n i s t a t i  1 0 a  k l a s s i

p t i r a n i i d  k o o s
haigrrtava sfinkstga.

0lsy I0slslil: '0lsn jiik raUU lo0k0dill...'
Mida te sddte?
So6gist misuurt ei hooli, gurmaan ma ei olc. Lepiksin sellega,
kui saaks siit pistikust k5hu tiis (m6eldud on arr.utiklassi
seinakontakti). Sciiin peaaegu k6ike peale angerjate, silmude,
krabide, vihkide ims.

Lk. 6

TAURI
Kas sec, et sa n0iid abiturient oled tihcndab sullc midagi
muud kui l ihtsalt i i le mastc?

lah. rna olcn hakanud nattrkc oppinra. N'[ittc palitr murdtrgt,
. r 'a ' r , r r r raa ls< l t .  

Lk .  7Lk. 3
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&eptembeKTneffoonias
Oppea:rsta algusest on moodas iuba tcrve kuu, v6ib hakata

avaldanrl arvamust koolis seni juhtuou kohta.

Ilurraa irnnaisadele - vottis aega, mis vdttis, aga ldpuks on

viihcmalt meie armsa koolimaja suhtes otsus langetarud -

jaamc vanassc majja! Eks niis kaua lihcb sdnadest tegudeni
jdudmiscks. Uldse tundub elu Treffncris paremuse poole

k iskuvar ,  i seg i  Uh ispank  on  se l le le  oma panuse te inud-

kahesajaruhandene koopiamasin- see juba on midag! Selle

eest murdugi suured tdnud meic kall itele eelmiscl aastal

ldpetanutcle, kes histi 6ppides kdrgkoolidesse sissc said.

Il.ma halvata head ei oleks - meil leiduvad siin siiski ka m6ned

probleemid. Suurimaks vdiks pidada scjomist. On kii l l

vdimalus viienda vahetunni ajal algkooli sdciklas endale koht

v6idelda, aga mis m6tet on vaeva n{ha ja raha maksta, kui on

kuus tundi, parem kannatada veel 45 minutit ja siiiia kodus-

pole kiiret ega midagt. Scicimine so<imiseks, aga teiseks tahaks

t ihe lepanu juh t ida  koo l i s t  puudumis te le  ja  nendest

tulenevatele karistustele. !

Ausratud pedagoogrd - mc oleme kdik iseseisvalt n.rdtlcvad
rnimesed ja vasrutame oma tcgude eest. Poleks vaja karistusi
miirata, igaiiks peaks;u isc readma, millest tegelikult i lma
jaib, kur kohale ei i lmu.'ferscsr kii l jesr paneks ka dprlastele
sudamele- kui siia kooli olctc rulnud, siis v6iksite ikka tundides
ka kiia ja mdelda sellc vacse dpetaja peale, kes peab poolele
klassilc rundi andma ja pdrast teisele poolele kahtesid panema.
Samamood.r nagu tunde, vdiks oma kohalvi.ibimisega austada
ka tundide ajast toimuvaid untusi, rnille nirnel teie kaasdpilased
k6vasti vacva on niinud. Sija alla kuulvad nditeks piknik 1a
kd ikvo imal ikud  ak tused.  Vee l  v6 ib  o lu l i seks  p idada
dpilasomaval.itsuse suurenemist rebaste niol. Loodame, et
kr.imnendikud puhuvad dpilaskogule elu sisse ja aitavad vanu
olijaid uute ideedega.
Me kSik ootame pikrsilmi vaheaega, e t korralikult vilja magada
ja samas ka referaate kirjutada. Seni aga tundke elust r6dmu,
nauuge stigist, nirige porgandeid ja NAERATAGE!

te pesu
2. oktoober polnud pdris tavaline
piiev... Vahetundides vdis nSha
er ineva id  6p i las i  e r inevate
(lille)kimpudega ringi sebimas.
Need o l  id  kuu ldavas t i
6peta ja te le .  6peta lad  o l id
klasside vahel ara jagatud (et

keegi i lma ei jaaks). Ulemise
kor ruse  kor idor i  o l i  ld
meisterdanud vaimuka stendi
MEIE KOOL, mis dpetajates,
erit i aga Uves, suurt elevust
tekitas. Luuletused stendilt kanti
ka aktusel ette. Aktus ise oli
m e e  l d  i v a  l t  l i i h i k e .  l l m s e l t
nautisid seda kdik. Id seisis igal
juhul oma 0lesannete kdrgusel.
K u i  6 p i l a s e d  k o o l i s t  j  u b a
lahkunud olid, kais dpetajatel
6peta ja tc toas  vce  I  p idu  Ja
p i l le rkaar .  .  . .

0p e t ai a

KaIIid dpctajad, drge olge nii sorgus

l-liltANc 11qg NP.. q
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$iigispiknik anno l$SB
Kui 16. scptcrr-rbn horntntkul silmaluugrd I 'acvaltselt avatrcstd'

sahvas l6bi pca kustnrus - rnil l inc rlm on valjrs? I)atrgupcalt

oli uni l i inud 1a aknal kardrnad ecst ara tommatud Nalrcs' et

r lm oh  r lus ,  hd iskas  suda r innus ,  scs l  sce  t ihcnc las  va td  uhr :

kacs on piknikuPaer'!

la nii koguneskr osa koohperest pcale tundc koolr6ucle Kotk

klassid olid loonud endale crttunnused - kas sus pannud kr.i lge

Lndid, votnud kaasa dhupall id vdi vihmavarlud, maalinud ira

oma ndo vdivecl midag muud. Koos asutt rongkargus teele

l,ma,i6e beacb'tle, kdige ces sildikandja ja trunrrnildd'ja'

Arvatavasti kirusid scl alal kesklinnas l i igelnud autojuhid

narssrva scltskonna pdrgu p6hja sellc eest, ct ncil oll rulnud

mdte valida iust nende juhtide marsruudiga ristuv tee Aga

parara  po lnud enam mtdagt  ja  nu  i i l g rs rd  d ige  mi tmetes

autodes inimesed nilpinud nigudega, kuidas meic koolipere

drge pikkamisi moodus.

Piknrkupargale jdudes otsis iga klass cndale sobiva koha, kus

oma toidukraam laiali laotati ia ira socidi. Enti kaua nijmoodi

lamaskleda ei saanudki, sest peatselt tuli k6igi1 klassidel hakata

ehitama ( digemini projekteerima ) uut HTG hoonet, kuigi

csialgu veel li.ivast. Kiuemad hankisid endale labidad ia rehad,

tcised ajasid lebi looduslike vahenditega nagu kied, ialad ;a

puuroikad. Iga klass oli teemast isemoodi aru saanud' seet6ttu

vois ndha kerkirnas nri vdikeseid pr'iramiidc 1a kindlusi kut ka

miniatuurset nurgakivi ning iseg hauaplaau. Neist paliudest

hoonetevariantidcst tunnistati parimaks 10a klassi p'iramiidrd

koos haigutava shnksiga.

K og u n c nt i nc kr x t I iti t t t's

Seej i re l  tu l id  jdunumbr id :  ko ie tombamises  se lg i ta t t

tugevaimat klassi. Mitmete katsetc iarel selgus, et l isaks

ilumeelele on 10a klassil ka i6udu, sest nemad tulid selle

voistluse voitiaks ia seda vaatamata abiturientide ia 6petajate

kdvale vastupanule. Viimased said ka vahcst suurima iillatuse

osahseks, avastades, et iihe l6puldassi salakavala riuka tagaidriel

on kogu kciis nerJe pihku iiinud ning nad ise kuidagr isrukile

langenud. L6pus aga ei saanud enam rlldsc aru, kas 6petaiate

poolel sikutab koit rohkem pcdagoogc v6i 6pilasi Viimased

olid oma juhendayatcle appt rulanud. scst varsti rulevad iu

esimcscd arvestused ning sts on oma abi kasulik mcelde

ruletada.

Kut auhtnnad lagarud ia vccl vumascdki vahescd toiduvarud

siiodud said, hakkas rahvas tasaPisi, ent ktndlalt, kodu poolc

asruma. Nccd, kes scl aastal vdidr-rrodmu maltsta el saanud'

lubas id  sc l le  tu lcva l  aas ta l  kuh iaga tasa  tcha  Kd ik  o l id

rrl6msad. et vaatamata Ilmataadi puuctele koosoli jaid mdrjaks

| ias ta .  p i i scu  onncks  ku tvana Fr r l l \ (  c l imr rsc  sa id  vahes t

rcbascc l ,  kcs  o l rd  p ikn iku l  g5 i1 r11r1  korda  Mcte  tga tahcs

i r rvar ) rc ,  c t  scc  o l t  uks  vaga to rc  L t r t tL rs ,  tn tda  kohc  tasub iga l

. r r t4sc l  oo< la ta
. \ l ,nk t  .1 r ' t  C  . l t in t  I i kh t t l

K6icvcdu on piknikul iub. ttaditsiooniks kuiurcnud

MIUNC lqqg N? q
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llitgan dvs on subjellhitne
Oh-iah! Kohustuslik kirjandus on
teema. mida kuuldes enamus merst ,

end ebameeldivalt tunneb. M6nele

m d i u b  s e e  s 6 n a k 6 l k s  l a u s a

kiilmavirinaid peale aiavalt, teised

hakkavad tdmblema ja kolmandad

karjuvad kdripdhiast tuleva kileda

hiAlega: "Issand!". On ka neid, kes

sellesse kii lma rahuga suhtuvad.

Kah juks  on  ne id  ha leda l t  v i ihe ,

vihemalt nii tundub esmapilgul.

A lguses ,  ku i  ma kavatses in  se l l i se

tccmaga! nagu seda on kohustuslik

kirjandus, tegelema hakata, tundus

mulle, et niiiid tahaks midagr kr6bedat,

midagi hivitavat, midagt p6hjapanevat

kirjutada. Pole ju m6tet valetada, kuulun

ka mina nende hulka, kes taevaisa appi kutsudes piiiiavad
loobuda lugemast Anton Hansen Tammsaare suremanrid

teoseid. Siiamaani pole k6rgem v6im mind veel aidanud.

Esimene hinnang kohustuslikule kirjandusele on tihti
negatiivne. Aga siis kui inimeselt juba teist korda kiisida: "Kas
kohustuslik kir,andus on vajalik?" vastab ta mirksa leebemalt:
'Tegelt ikka on kiill d." Tdesti , nii see on, sest ega i.kna ka
hdsti l i ibi ei saa. Kohustus[k kirjandus aitab r.ihdustada

inimeste taset sel laial kirjandusmaastikul. Suureks abiks on
ta neile, kes muidu rildse ei loeks. Kohusn:slik kirjandus aitab

leida teed vdirtkitjanduse ja sopakate vahel (samas kui "Maa
6nnistus" on vidrtkirjandus, siis cielge paluo, milline on

sopakas?).
Kui kdik on lugenud sama raamarut, siis saab unnis omavahel

arutada ja v6rrelda antud raamatut teiste kirjanike omadega.

See kohustuslik kirjsndus on ikk! regrvdttcv 0ritus

Suur osa kirjanduse tunnist jiiiks muidu tditmata.
Raske on midagi kohustusliku kirjanduse vastu rielda, kuna
mcie koolis on elu selle koha pealt isegi kergeks tehnrd. Midagi
ei juhtu, kui m6niraamat jilb lugemata (tev6ite praegu oelda,
et riigi enda eest). Nii ei olegi mul 6petajate kohta midagi
halba tielda, kuigi tahaks.

Samas ei saa unustada igivana tdde, et 6pilasel on muudki
teha kui raamanrid lugeda. Ega elu HTG kaitsvate seinte vahd
pole meelakkumine.Ja ega kohustuslik kirjandus pole ainuke
osa kirjanduse tunnist. See on ikka rohkem il lustreedv
materjal, mis annab parema i.ilevaate 6pitavatest kirjanikest.
Ki{anduse nrnni nimi v6iks vabalt olla ka kirjanduse ajalugu.

Jdides oma algidee juurde: kirjandus on subjektiivne.

Malti Lzarnaa

gvtdk?; meife dpifasoma'udfitsus (6OV) ?
"OOV on dpilaste poolt valinrd ja neid esindav organ, mis kdib koos iga kahe nidala tagant," seisab seni veel kinnitamata OOV

pdhikirjas. Seoses septembrikuu tiheda rinruste kavaga on OOV olnud sunnitud kii.ima koos vihemalt kord nidalas. Kuni 28.

septcmbrini koosnes dppurite esindusorganisatsioon vai d pina ja nandaklalside esindajatest, rebastest valitsusliikmed osalesid
koosolekul esmakordselt 29. Septembril, kui valiti juhatus, mis vahetas viilja peaaegu kuu aega v6imul olnud ajutise juharuse.

OOV on scadnud enda esimeseks iilesandeks kiesoleval aastal saada direktori kinnitus OOV pOhikirlrte. Ka osaleb OOV
narkoprojcktis, mis toimub kahes osas (siigisel ja kevadel) ning on organiseeritud koos MHG ia MRG-ga. HTG-I on oma
esindus ka Lnna dpilasomavalrtsuste koosolekul. Sel dppeaastal loodetakse koostada ka Tartu kolme kooli liidu p6hikiri. Kuigi

stimboolsclt eksistccrib Lit juba kcvadcst (meenutage kolmc kooli pidu Triple Jump), on see paberil veel vormistamata. Ka
looclab I I ' l  G uhincda loomiscl olcva vabariikl iku 6pilasomavalitsustc Luduga. OOV-le hcrdetr ette vahcst pidude korraldamist.
l(acsolcval aastal ptiutaksc asja parandada. V^stutust rcbastc tutvunrrsr)htu korraldamisc 

"".t 
OOV cnda pcale ci v6ta ja palulr

k< ' r rk  k i i tuscd  ja  c t tchc i tcd  anc la  l l c  k lass i l c .  I ( ind las t i  oo tavac l  ccs  p i r rs  n r r t rncd  pcr ,c l ,  kLrs  ( ) ( )V , rn r ; r , rsk r rs i  t t l cs rada saab.

1tliluNQ 1459 NP..4
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Odarni jovaii
Miks selliqe pealkiri? Miks mitte? V6ib-olla selleks, et
paeluda tiitelepanu. See ei tiihenda seda, et jirgnev

oliks iama. Ei. Muidugi oleneb lugejast, m6nele
meeldib, m6nele mine. Artikkel on kiriutatud tenapiieva
inimeste6t, kuid veidi teistsugustest inimeqtest. Neid
kutsutakse mitut moodi: ieti, altnast, odami fovaii,
almasi, yeren, sasquatch, bigfoot, metsinimene it
muidugi ka L UME INIMENE.
Nimede rohkus on tingitud olevuste laiast. levikualast. Neid
voib teida Aasiast, Aafrikast ja Ameerikasi. Kummaline on
see, et lumeinimesse suhtutakse kui,ufodesse, palyud on
niiinud, paljud pole. Enamasti esineb't6siasi, et need, kes pole
ndinud ja ei usu, pole kunagi oma ialga kdrgmiestikesse
t6stnud. Enamik andmeid pirineb alpinistidelt, kohal.ikelt

soetsiaalsetelt uurimisriihmadelCl et letid
elavad ja inimtiihjades

I lmselt tunnistati scc end varjavaks vacnlaseks. I(atsed leida
tema matmispaika pole pllvinud kohalike vdrmudc toetust.
1982. aasta 10. Juuni hommikul vaades jidger Paul Freeman
tihes Sinimagede kanjonis Mill Creeki kaitsealal Umatil la
ri igimctsas Oregoni ja Washingtoni osariigi piir i l  p6tru.
Ettcvaathkult ldhcncs j i iger puudeta rniendlvakul socivale
p6drakar;alc;a hakkas lugema. Hetkel kui ta j6udis omaette
pomiscda "kaheksateisC', p6drad v6parasid, midagi hirmutas
neid. N{inut hil jcm kadusid loomad puudc varju. Freeman
ronis nolvakust tiles ja jdudrs vanale, iile kuru looklevale
metsaveoteele. Kohe esimese kidnaku taga mirkas ta, kuidas
umbes ne l jak i imne meet r i  kauguse l  temast  h r . ippas
kolmemeetriselt j irsakuveerelt alla hiigelsuur karvane
kahejalgne olend ja t6kestas tee. Freeman kangestus ja piiiides
end iga hinna eest rahulikuks sundida, jiilgis pingsalt ohdiku
viilimusega n-rndmatut. V66ras, kes samuti iiksisilmi Freemani
vahtis, oli pealaest jalatallani pruunikasruugete karvadega
kaetud ning meenutas eelajaloolist inimest. Ta seisis n6tkus
pdlvi, veidi ettepoole vimmas nagu maadleja enne vastasest
kinnihaaramist. Tema pilk viljendas samasugust ihvardust,
nagu Freeman oLi korduvalt ndinud ootamatult inimesega

Iaupa polnud niha. Kuka.l ahenes koonusekujuliselt. Pil:kust

arvestas Freeman kaks ja pool meetti,. 
t,

Taandudes komistas jidger teel lebava kivi otsa ja pidi iiirepealt

kukkuma. Sel hetlel mirkas ta, kuidas katvad olendi 6lga(fel
ja pealael hetkeks,.turri t6usid. Kui Freeman oli taganenud
viieteistkiimne meetri ringis, poordus olend jfusult iimber ning
eemaldus kiirel, kuid n6tkel ja sujuval sammul vahetevahel
i. i le 6la tagasi vaadates.

Tund hiljem said ka teised ndha Freemani s6nu kinnitavaid
jilgr. Nccd tdendasid, et tegu oli olnud ebatavalise olendiga.
' lblle j i l jcd olid 37 scntimeetrit pikad ja 17 laiad ning samm
kes kmisclt 1 20sen timeettine. Jilgede srigavuse jirgt arvestades
kaalus olcnd vhhcma.lt 350 ki.logrammi.Jilgi avastati kilomeetri

pikkusclt l<-rigult, sccjdrel necd kadusid kivisel pinnascl.

Marku U nlera

kaetud tiheda

ehk neandertaallase

Nad on umbes
ja ndwad viilja

tena. On leitudhomo

pal;u jiilgr, mis ei sobi kokJru hono sapicnsi

Skeptikud on alatik6ikide uute avastuste vastu. Loomulik, et

sellist tsivilisatsiooni ei saa eksisteerida, kuid ijksrkuid isendeid

voib kindlasti olla. All j irgnevalt pakun paar iutustust
kohtumisest Iumeinimesega.

Siindmus leidis aset 1941. aasta karmil sdjatalvel Dagestanis.

I-askurpataljoni n:ldi arsti jdrele: kohalikud maakaitsevielased

olid lumest leidnud karvase vaikiva mehe. Arsnl paluti hndlaks

teha, kas piiritu karvkate on ehtne. Arst vrdr kiilrna kiiiini,

kus kummalist olendit hoiti. "Inimene, keda nlgin, kangastub

praegugi selgelt mu silmade ees. Meessoost, alasti, paljasjalgne.

I(ehavormid nagu inimeselgi, ainult rinda, selga ja 6lgu katsid

kohevad tumepruunid karvad. Kielabad olid rohmakad,

pealpool harvade karvadega, pihupesad ja jalatallad karr.utud.

Pikad juuksed langesid olgadele, vatjates osaliselt lauba,

katsudes nrndusid need viga karmid. Habet ja runtse ei olnud,

nigu katsid drnad karvaudemed. Ta seisis nagu vi,gilane,

v6imas rind kummrs. Sdrmcd olid paksud ja tugevad. Nigu

oli ebatavaliselt tumedat van i. Viga tihedatc kulmudc all

s u g a v a t e s  k o o b a s t c s  s i l m a d .  K u i d  p i l k  o l i  t i . i h i ,

m i r tcmidag i t i t lev ,  t i i cs t i  loomal ik .  Puudus id  in iml ikud

rcaktsioonid. Ainult tasasccl m6miscvad hii l i tsused."

I)irast labivaatust naascs \i I iarapctian r.; icossa ja ci kuulnucl

hil lcm enam kunaE tollcst " mcts inimeses t ".

laiemad ja pikimad.

l4ulANC 1q19 NP.. t+
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0leu l0eleiil: "0lgn if,ik nauu krolrodill..."
RiAkige oma lapsep6lvest.
Srindrsin'fall innas, esimese cluaasta elasin seal ning seejdrel
Viinas.
Kus 6ppisite?
Esimesed seitse klassi lopetasin Vidna koolis. Sec oli minu
kodust umbes 3,5 km kaugusel, iga piev tuli 6 km maha
vantslda.

Kuidas te Tartusse tulite?

Tar tusse tu l in  Ta l l innas t ,  kus  6pp is in  Po l i i tehn i l i ses
Instiruudis, seejirel Tarru Ulikoolis teoreetilist ftiiisikat. Kui
pdris tdpne olla. siis olen astronoom, suslcerruuuri;a.
Millest huvi arvutite vastu?

OIen p ideva l t  a rvu t i tega kokku pu t r tunud,  opetanud
sellealaseid asju.

Kuidas te meie kooli sattusite? Ja miks iust dpetaia
amet?

Mulle soovitati siia rulla, vanas koolis mu leping lSppes.
Olete te rahul HTG 6pilastega?

Ma ei tea, ma ei saa plris histr veel krimnendate klassidega
haklama, kipuvad iilekete minema. 11. ja 12. klassidega saab
juba t<iod teha, nad on enam-vdhem tdiskasvanute moodi.
Aga iild-rselt 6pilased tahavad 6ppida. See on ikka 6petaja
k6ige suurem r66m, kui dpilased tahavad 6ppida.
Kas on ka midagi, mis viiga iirritab?
N;irvi ajab, kui 6pi.lased on viga rahutud, aga kergesti ma
vihaseks ei saa. See pole enam 6ige dpctaja, kes dpilaste peale
vihastab. Kui vahel vlga visinud olen, saab kdvemat hdilt ka
tehtud.

Kuidas sisustate ona vaba aega?

Seda aega on mul 6ige vdhe. I-oen raamanrid ja kogun marke.
Kaua aega juhtisin n.<j. Tartu margrelu.

On teil unistusi?

Mili ine inimene ei unista? Mina unistan vabast ajast. Siis
teeksin oma kursused korda, valmistaksin opilastele materjalid
ette, teeksin programmi, mille abil saaks kottata. Aga k6ik
see vdtab hirmus palju aega.. .
V6rrelge end mdne loomaga.
Vdrdleksin end kokodilli ja kassiga. Olen alati olnud nagu
kass, kes k6nnib omapead. Teisest kri l jcst olen j i ik nagu
krokodil l. Tema voib teatavasti poorata cnd ainult kogu
kehaga.

Mis on teie arust elu mdte?

V6iks cielda, et ma olen selle ira kaotanud, sest kunagrstes
kommunistlikes ideaalides tuli siigavalt pcttuda.
Kas olete teinud midagi kangelaslikku?
l{askc ciclda, m-rda kangclaslikkuseks pidacla. I(unagr imcstati
sellc ulc, kuima KGI)-ga raksus olin. Isiklik nuhk oli pidcvalt
kannu l .  Nooruscs  o l in  v rhanc  mccs ,  n r rnd  pcc t r  l . )cs t i
kirjanclusc tulcvikuks. 

' l 'oriclc 
rvaldarrin< kcclati ira, nccd

li ikLrsicl arnrrlt kisikirlas rrngi. V<'rinrudclc scc ci mcclclinud.
;\huarclar Srl>crissc ja vanglrrssc slata. NIrna aga ci trskunrrd

seda, olin killaltki punaste vaadetega. Mis nad mulle ikka
teha oleks saanud? Klratasin isegi tolleaegse parteisekretiri
peale. Aga siis kadusin parteist kiresti ira. Olin ju ainult
li.ikmekanditaat.
Elu pdnevaim siindmus?
Srumasuus olen ma mitu korda olnud. Ukskord ollsesin v6ib-
olla ainult t lnu jonnile. Arstid olid mu juba maha kandnud,
kuid mulle ei mahtunud hinge, et keegi kirjutab mulle ette,
mida tegema pean ja sns l6igr see kassi iseloom vdlja.
Ukskord oleksin peaaegu rongi alla jiinud: kaotasin teadvuse
ja kukkusin r<jobastele just siis, kui long tuli. . . Sell iseid

,uhtumeid on elus plris palju.
Kas tAnapdeva noorus on hukas?
Scda on arvarud juba 6000 aastat. Eks kombed muutuvad ia
seetdttu vanemale p6lvkonnale niib ndnda. Arvan, et noorus
p:iril.hufars veel ei ole. Hea on sec, et noored ei teeskle, nad

on srrlao.
Mida te sdaite?
S6dgist ma suurt ei hooli, gurmaan ma ei ole. l-epiksin sellega,
kui saaks siit pistikust k6hu tdis (mdeldud on atvutiklassi
scrnakontakti). Scicin pcaaegu kdike pcale angerjate, silmude,
krabide, vihkide jms.
Kas olete €bausklik?
N{usta kassi ja muud scll ist ma ei usu. Aga unenigusid kii l l ,
nc r rdcs  on  mdtc  sccs .  Ne id  pcab oskama td lgendada.
t ' r rc r ragudc  sc lc ta ja id  c i  saa  a la t i  uskuda.  . .

(
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Lauri
Mis on su iuuste 6ige viirv? Mitu korda sa neid virvinud
oled?
Ma tipselt ei malcta cnam. Helepruun vist. Uhc korra siniseks,
kunagr rohehseks.

Mida sa arvad tdtoveeringutest?
-leiste juures ei hairi, aga endale ka teha ci lascks.
Kuidas sa endale ri ideid valid?

See,  mis  hommiku l  p ihe  tu leb ,  se l le  pancn.  Vdrv ides t
meeldivad pehmemad toonid: kollane, punakas ja kindlasti
must.

Kelle arvel meeldib sulle nalia visata?

Mulle ei mceldi tcgelikult ise nalja teha, mullc mccldib teiste
naliu kuulata ia ncilc kaasa naerda. Ma olcn rahumeelne
inimene.

On sul kohustuslik kirjandus l lbi loetud?
Ei, ausalt <ieldes kdik pole. Tinaseks oll "Triumhkaar", ma
ei j6udnud lugeda.

Kas sa teatris keid?

Jah, kontserdil ki isrn eelmine aasta.
Mida sulle meeldib vaadata?

Niiteks "Minu veedevat leedit". Aga mingrt balletti ma krill
vaadata ei viitsi.

Mis on su edasised plaanid?

Mu isa on silmaarst. Ma tahaks ka arstiks saada. Kui ei
dnnestu, siis tahaks minna keemiat v6i bioloograr dppima.
Kui sinna ka ei saa, eks siis tuleb minna kraavi kaevama.
Mis sa arvad uuest purskkae!.ust?

Pdris kena. Kahjuks ei saa seal enam isn-rda, tagumik saab
mdrjaks.
Oskad sa miiiratleda, kes sa oled? Mis asia sa siin
maailmas aiad?

Ma olen l ihtsalt i lus, armas, viike poiss.
On sul mdni lemmikloom, kelle eest sa hoolt kannad?
Mul on koer, minu suur s6tier. Ma kain temaga vil jas. S6ber
kinks sLinnipievaks.
Kas  see,  e t  sa  n i i id  ab i tu r ien t  o led  t ihendab su l le
midagi muud kui l ihtsalt i i lemaste?

Jah, ma olen hakanud natuke 6ppima. Mitte palju muidugi,
aga normaalselt.

Missugune su 6ppeedukus i i ldse on?
Nii hull ei ole, et vdlja peaks visatama.
K u i  s u l  o l e k s  v d i m a l u s ,  s i i s  m i d a  s a  m u u d a k s i d
praeguse koolikorra iuures?
Uldiselt olen rahul. S<i<igivahetunni v6iks tagasi rdsta
ncl jandale vahetunnile.
Koolis tuleb paari niidala pdrast narkoniidal, mida sa
sellest arvad?.On see valalik?
Kindlasti on. Ma tean, et paljud tarvitavad. Ise i ir itan vilt ida
olukordi, kus nad esindatud on.
Missugused on su suhted alkoholiga?
Alkoholi pole ma kunagr eriti pruukinud.
Mida sa arvad sellest, et suitsetamine koolis on keelatud?
Kas sa ise suitsetad?
See on vtga hea, et on keelarud. Alates 1, septembrist ei teinud
ma nidal aega iihd<i suitsu, seejdrel tegin kodus pievas iihe,
jirgmisel kaks jne.

Kuidas sa meie kooli tulid?
Ma tulin siia kooli MHG-st, seal olin saanud piris head dpet
ingl.ise keeles. Ma kiiisin seal iiheksa aastat, seejirel liksin
kuuks ajaksTamme Giimnaasiumisse ning sealt HTG-sse.
Sellega oJi nii, et me ei olnud Tamme Giimnaasiumis just
k6tge eeskujulikumad 6pi.lased, meid visati pidevalt tunnist
vilja jne. Siis kutsuski mu praegune pingrnaaber Aristo koos
T6nniga mind HTG-sse. Klassist oil palju 6pilasi puudu ja
mind v6etigi vastu.
Mis ained sulle meeldivad?
Keemia, bioloogia fiiiisika, inglise keel, aga viimast ei viitsi
ma eriti vaadata.

Sinu suhted arvutige?

I(ooli an-utitunnis kdisin hisu viheke. Mul on kodus hea
aru.rti ja ma suhden tii.itsa vabalt sel.le riistapuuga.
Kas sa suvel mingit t66d ka tegid?
Enesetunde tdstmiseks mddesime, et peaks midagi tegema.
LaKSUne SUS (JSel  fOOdSl.

Tcjotasime seal kuus pieva, si.is aitas. Sce pcriood motrveeris
mind rohkem dppima, sest fuiisi l ine ti jo mullc ei sobi.
Magada sulle vist meeldib?

Jah, pracgu tir itan magada umbes 11 12 rundi pacvas.
Mill ised on su suhted ti idtukutega?
Ma Liksin iust paari niidala cest viimascsr lahku, kcllcga oli
mul olnud suhc juba ii lc aasra. Hetkel kcdagr kindlar polc.
V iha tu imad/armasta tu imad dpeta lad?
lgaks juhrrks to tlnne n!!.
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Ueidike 0petuss0nu rebaste kohtlemiseks
Kui k6ik ausalt ira ri ikrda, siis peame alustama sellest, ct me

olcme REBASED Arge naerge midagi, ilmselt olctc 
'fe 

ka

isc sclle saanrse ldbi teinud - uus urg, vanemad metsaclanikud
ja need paganama kipad kah virisevad!

I(ui Te ;uba nii kaugele olete ira lugenud, siis niitab see

rdeniohselt, et Teis ei tekita jdlestust sdna "rebane". I{uid

r'dib olla saab Tcid mcic subtes veelgi leebemaks muuta?

Jargnevalt anname m6ne ndpuniiite.

I(ui nietc koridoris monda kiimnendiklu, siis palun arge

karjuge: "Nde, rebane, tapa dra!"
' Pidevalt vdivad rebased kuulda, kuidas Te mitmete nende

kdirumistavade kallal vingute. Vaadake ihka ennast ka,

pole Te paremad midagil
' Isegr tagasihoidlikud rebased sooviks sociklas kordki

nirimata konti saada.
' Me toesti paluksime, et Te ei k5nniks meist libi ega tallaks

jalge alla, mida Te piiiiate teha hoolimata sellest, et aeg-

ajalt satuvad Teile ette kaunis suurt kaslrr rebasekutsikad.

' Argc alavaarisrage meid, sest noorusp6lvcs l ibielarud
hingclised traumad vdivad edaspidi vigagi kahjuhkku
m6ju avaldada. Ja mitte ainult meilc, vaid ka'It i le, juhul
kui mdru pracgustest rebastest kold Teic iilemuseks saab.

' Uskuge meid - mis sest, et oleme rebascd, on monel meist
piris vahva mdttelaad, mis vdiks Teilegr huvipakkuv olla.
Arge hibenegc meiega suheldal

OI( eelncv tekst liks vist Liiga karmiks, ega see asi ni.r hull
polegr. Tcgclikult n.re k6ik armastamc oma uut kooli ja
loodame, et ka Teie olete meie suhtes positiivselt meelestatud.
Oleme ju k6ik kuulnud lauseid: "Ara loci last!" ja "Noorsugu
on meie rulevik!". Vdtke endale teadmiseks. et rebased ei ole
mingr segav element, vaid ti i ie6iguslikud kooli i ihiskonna
litkmed.

PS.! Arge iial silutage rebast sabast, sest alaealised ei pea
veel oma tegude eest vastutama. He-he-he-hee ja pirr-raki!

Karir Ki& (s Ave Jdgiaat

t4iltANq

(

KAruA{ Kqoo-$i

tr{

l'llllas
Dei+ub
Hu qo

?

Mou:
Majas ja inimestes. iah
ausaltoeldes ei olegi
ma sellest aru saanud.
llea kool on ja hea
hariduse saab.
Vaim on nagu Tartu
vaim ja e i  o le  ka.
Opctajad rii:igivad
midagi .  c t  va ia  o l la
t u b l i  j a . . . . i a  l i p u l a c v
nru i t lug i  ka.

Matgus:

Ei ole vaimu

niinud, ei olegr

mingit vairnu,

kooli vanad

scinad on.

VAiFI
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Meie koolimaias suures,

ei saa oelda, et just uues,

toimus ex tra pidu metlc,

peatseile rebasteile. -.

Olgugr, et algul ping ,
t6mmati mind tantsuringr.

Peagr kied mul terse puusal,

astusime sammul tuusal.

Veidi 6rnemate st moni

karjus: "Oi-oi, kiill on kddr!"

Ii1tsutades t6mban lahti veidi piieuinAinud vilimusega

kooliukse ja olengi piral' tah... Geograafia 6psi lahke

naetatus ei iiita viihimatki kahtlust - olen tulnud

kfrm nen dike t u twt mis 6h t ul e.

Kibeklrel sammul r6ivistu poole astudes mdrkan ka teist

s6bralik-ku nigu. See on Treffneri kooli vaim - riidehoiutidi.

Tema valvsa pilgu all loovutan oma kolm kompsu ri.idepuurile.

Niirid viimaks saaLiuksel seistes loon hetkeks k6hklema: kes

on see iiksteist kiperdav kari saali keskel? Hiljem ise seal olles

tabasin situatsiooni tegelikku palet - vastsed treffneristid

tutsuvad omavahel.

M6nusa olengu ldpetas 6htuiuhi kisk k6igil v6istkondadesse

koguneda, et alata vdiks esimene iduproov - tooli,ooks.

Olgugi, et reaalklass ja numbdd ktimneni ammu selged,

tekkisid mdningail meist tdsised koordinatsioonihiired seoses

kaheksate jooksmisega iimber toolide.

Tahes-tahtmata kiiis peast libi mote: "Huvitag kas meid

treenitakse nende kitsaste pusade selgapanernise ja iiravdtmise

abil m lekslu muuks - nditeks hullumajast pdgenemiseks?"

Seda see igatahes meenutas.

Ent enne kui arugi sain, oli olukord vasrupidine - jitgmises

v6isduses oli probleeme riiete seljaspiisimisega. Pisike v6ti

pika nodri otsas oli kiill kirme pugema kdigt riiete alt liibi,

kuid ikkagi oti ualjakas vaadata, kuidas m6ni tihtsam viirikust

minetade s siples.

Iutuumine lreffneri moodi
Siis ei saanud aru enam,

kuhu minna, mida teha.
'Asru rivwi!" oeldi mulle.

Asusime v6isdusrullc.

Proovin mina, kuidas proovin,

kasvoi sirgr scljast koorin,

kuid ei kdisest tule l ibr

ncicirisaba. Oi kui hdbi!

Kuid ei sellest olnud hida-

kohe saime nalja naha:

kolm end varsti ohvriks tdid,
vus banaani ira s6id.

Kdhud ikka naerust krampis
Andsime siis dpsil tampi.

N4rru kilo meiki nakl<u.
Zobelist nad tegid taku.

Kuigr 6psid k6ik on Sefid,
mata dps neist kdige krhvum.

Siis kui otsas t<i<i ja vaev

alata v6is piduaeg.

Arusaadavalt oli suure rabelemise peale paljudel meist kdhud
nihjaks liiinud ia, et tooli peal laiutas suur puuvi.ljavaagen,
mis andis miirku peatsest scicimisvdisdusest, olid kolm ndljast
humanitaarklassi noo!meest kohe valrnis. Opilane Mrkk kiill
alustas oma banaaniga vdheke vatem, mistdttu tekkis vd.ike
segadus, kuid see klaadti varsti ja suur 6gimisv6isdus v6is
d,lata.

Banaanildhnaline aula oli suurepiraseks kohaks moeshow
korraldamiseks. Hirjal sarvist haarates olid kdik noored
hugokad valmis k6ikvdimalike meigivahenditega oma
6petajaid mdirima ja nii vihe stiilsemaks muutrna - olid nad
ju k6ik rebirnas k6ige iefrma 6petala tiidi nimel. Viimase
napsas ira kiill 10a }dassijuhauja HannesJukk, kuid k6ik 6psid
nigid nii iefid vClla, et igaiiks neist oleks vdinud selle saada.
Aki tse l t  tunnen,  ku idas maa hakkab vappuma, k6 ik
rimberringi muutub pimedaks ning kusagi.lt langevad mul.le
nlkku silmipimestavad valguskiired. Enne kui j6uan karjuda:
'UFOd - vdtke mind kaasa!" taipan siiski, et olen endiselt
Treffneri kooli aulas - minu iimber karglevad noored
akuvistid ning ma saan aru, et kijmas on pidu, mis ldpetab
selle suurepirase iirin-rse, mida kutsutakse Treffneri rebaste
tutvumis6htuks.

Hcli Entit dz Margat Vi&r

Mikk:

Hugol vaim puudub

ausaltoeldes. 
'I'uLin 

siia, sest
mind visati teiscst koolist vil ja.

Sun ei olc siukcst vaimu.

Naiteks, tulin Miina I I irmast,

scal fuajcc, k<lik inirncscd

koguncsid vahctunnr ajal sinna.

Srin ainrrlt

n r ing i  kaks  t rx r l i kcs t ,  tn imcsc t l

tu lcvar l ,  t s t r rvar l  s inna.  Kaks-

k ,  r ln r  r r r r r r rcs t .

Heli:

Eee... mmm... eee, aaa... mil les

peitub kooli vaim, vd? Mmm...

ecee... ma pean m6tlema.

1 ule j irgmine vahetund.
'l'reffneri 

vaimuga mul scostul)

millcgrpdrast
I {ackoya p la ts ;a  purskkacv  ya .

ja... tahaks kergcmini ri l ikooli

saada.
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0operi ia [alleti Onnestunud kom[ott
' l l is0aania tund- ja "80lero-

12. sept. esretendusid Vanemuises kaks Maurice ltavcli teose
lavastust. Esrmene neist, koomiline ooper, kandrs pealkirja

" H i s p a a n i a  t u n d " .  S c e  o n  l u g u  v a n a s t  k e l l a s s e p a s t
Torquemadast ;a tema noorukesest abikaasast Concepti6nist.
Naise kaks armukest poeet ja pankur - niritavad ta ldpuks
nii dra, et ta oma valiku hhtsa muulaajaja kasuks langetab.
Etendus on ldbus ja Inhike mng nagu iideb ooperisolist Rando
Piho (muulaajaja) "Nu muusikalises kui ftitisilses m6ttes vdga
kontsentreeritud". Tegevuse kiire areng sunnib ooperit
pidevalt jiilgrma, sealjuures mitte ainult proiekrorivalguses
seisvat solisti. Vaatamata liihikesele kestur.rsele, jouab selle
tunni aja jooksul kii l laltki palju juhtuda. Nrng armetule
olukorrale leidubki kiire ia valutu l6pplahendus, mille
sdnumiks on Boccacio aforism: "Igal armunul on oma aeg
ning l6ppude l6puks saabub hedg kus jdrgj6uab ka muulaajaja
kltte". Sonalisele osale annab poole juurde tegelaste milmika.
"8o16ro", tantsuetenduse M.Raveli muusikale lavastas
Vanemuise esitantsija Oleg Titov. Etenduse algus meenutab

poeg, saamatu kobakiipp- 6roalt vdib paralleele tdmmata 
t-

Kiirega "Kevadest". Kdige naljakam osa on seersant
Malone ' i l ,  keda mdng ib  kas  Peep Pu is  v6 i  Andres
Dvinjaninov Seersandi looldauseks on: "Mu jumal, saada
mulle kasvdi iiksainus kuritegu!" nii vaga soovis ta, et ta
saavutaks enda ti levrimise Quibeci.
Kokkuvdtteks on Rose Marie tiitsa naudirav etendus. Nalia

seal saab. Olkeste! mdngib v6rratult. Kuid minu ainukeseks
soovttusteks on istuda kuhugi tahapoole, sest kui mina istusin
esimeses reas, olid dirigent Lauri Sirbi hinget6mbed algul
naljakad, hiljem viga hC,irivad. Kuid sec ei riku muusikali ira,
nii et vaatama tasub alati minna.

Pi//e Raudla

oma karakrerilt prsut "Exirust" (Vancmuise balletietendus).
See on  lugu kahes t  des t ,  kus  ldpuks  t i ks  te ise  tapab.
Paralleelsetr nardataksc nende elu lapsepdlves ning siis aastard
hiljem, kus nad juba poksiringrs on. "8o16ro" liiheb hinge ja
toob sen timen taalsemal inimesel pisaradki silma. Kuisi
lopplahenduse vdib juba poole peal it^ atm^ta, on .t.ndu-.
viga nauditaw Muusika aga pani loole rohkem kaasa elama.
Erit i paistab kaksiklavastus silma etcnduste konrastsuse
poolest. Esrmene ldbus ja naermapancv, reine siinge ja julrn.
"Bol6ros" suudavad loo erit i huvrtavaks csitantsijatega
oskuslikult kooskdlastatud'l/anemuise" balletitrupp ja Ida
Tantsukooli dpilased. "Hispaania tund" on aga tore iust nende
tuttavate seikade tdtru - kellakappi pugemine jms.
Ma arvan, et asja muudab eriti tdiuslikuks just kahe nii
vastandliku teema jirjest esitamine. T6epoolest, soovitan
k6igile!

Nir Rqry

C

"Rosg Marig"

'illu jumal, $aaila mulle kasu0i iilrs kuriteuu!"

I(ui hakata algusest peale, on Rose Marie muusika kijutanud
Rudolf Friml, Hubert Stothort.. Libre to Ono Harbachilt ja

Oscar Hammersteinilt. Viimane on tuntud laulutekstide autor,
produtsent ja kirjutaja. Ltsaks Rose Marie'le on tema tekstid
ka "Oklahomas" ja "Helisevas muusikas".
Rose Mar ie  on  te ies t i  keskp i rane opere t t  keskp i ras te
lauljatega. Et mina olen seda muusikali miru korda vaadanud,
olen ndinud erinevates osades erinevaid niiidejaid. Vumati
mingis Rose Marie'd Margrt Saulep, kuid tema esinemine jiib

alla Eve Randkivile. kes sobib ti iesti histi sellesse ossa.
Naisosatiitjatest on minu lemmik MerleJalakas baariomanik

Jane'i osas. Tal on v{ga ilus hriAl ia ta isc on selline viiksckene
ja kcrgekene- kui laulja ta meeldib mulle. Meestest on minu
vaieldamatuks lemmikuks F.rkki Rebane oma Hard-Boiled
l l c r rnann i  osaga.  I l c rmanr r  on  suurus ta ja ,  r i rscpa
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Aasta kinoelamu$
'Armageddon"

Avakosmos. Umberringr on tahed. Kuskil seal nende paliude

t ip ikcs te  seas  asub ka  meie  maakera .  J i rsku  aga kaob

igasugune va lgus  ja  me ie  vaatev l l ia  t i i dab  i i ks  suur

k iv imurakas  koos  oma lugematu te  v i i ksemate  ddede-

vendadega. Ja see kurjakuulutav pere l i igub tohutu kii!usega

edasi. 
' fcma 

suunaks on Maa...

Esialgu ei ole see 6nneks veel karm tegelikkus, vaid selle aasta

iihe Hollpvoodi kassamagneti "Armageddon" ehk maakeeli

"V i imnep iev"  a lgus .  Ee lmise  aas ta  ja  ee lkd ige  suve

t  u levdrg i f i lm ides  va l i t ses id  kaks  teemat :  n i l iased ( loe :

vaenulikud) nrlnukad ja tuld sti lgav l 'ulkaan. Aastal 1998

roimub aga peamine action komeetide ja muude kosmoses

lcnd leva te  esemete  i imber .  Huv i tav ,  kuna arvavad

ameeriklased heaks panna vene kosmosejaama Mir oma

ilmides Maa peale kukkuma?

"Atmageddon" on tegelikult oma r.i lesehituselt tavaline

ameerika filmitoosn:se massprodukt: kangelaslikud tegelased,

halyy cnd, ntbli annus huumorit, kuulsad osatditjad, inimsuhted

ja neis esinevad probleemid ning muidugr k6vasti ilun:lestikku
ja eriefekte. Kuid selle halli ja iiksluise kesta all on veel midagi,

mis teeb ta eriliseks. Antud juhul ei teki peale vaatamist tunnet,

et sai need kaks ja pool tundi lihtsalt ni.isama kinos istutud.

Vaataja saab fiImist iipriski korraliku elamuse ja ilmsclt ka

natr,ke mddemisainet selle kohta, et kui tiihine on tegelikult

meie planeet ning veel eriti inimene v6rreldes Universumiga
ja koige seal sisalduvaga.

Igaiiks nieb filrni vaadates erinevat as,a, mis muudab selle

konkreetse hlmi talle unustamatuks malestuseks. Minu iaoks
oli "Armageddon" paljuski Btuce Willise sooloetendus, viga

histi tehnrd sooloetendus. Will.is on oma 80ndate labase nalia-
ja locimamehe iza3a' t muutnud viimase viie aasta jooksul

:htud f:.lrnidega kardinaalselt. "Pulp Fiction", "Four Rooms",

"Die Hard With a Vengeance", " 'fhe Jackal" ja n0Lid siis
'Armageddon" - k6ikides nendes vahest tema selle pcrioodr
loomingu tuntumates l inateostes on Bruce Will ise poolt
kehastarud karakteritel olnud iiks iihine joon: nad on iidini
,zrild.See ongr saanud Will.ise kaubamirgrks ja ainult selle
omaduse pirast minnakse kinno tema Frlme vaatama tiha
rohkem ja rohkem. Pean runnistama, et ka mina tegin nii,
ajendatuna eespool loedetud frlrnides ndhtust ja ma ei kahetse.
Tundub, et riks mees suudab isegi halva ftlmi heaks tcha.
Samas nrleb aga t6deda, et vanasti ta seda ei suutnud ja praegu
ta hhtsalt kehva fi lmr ei l ihe. Nii et mine tea...
Kiitma peab ka lavasta ja Michael Bay'd, kellele see oli
ko lmandaks  suurpro jek t i ks .  I (a  ee lmised kaks  o l id
suurepdrased filmid: need on "Bad Boys" Will Smithi ja

Martin Lawrence'iga ning "The Rock" Nicolas Cage'i ja Sean
Connery'iga. Bay kie all valminud teostes ei pakuta miirgli ja

nrleviirgtga kunagi iile, samas aga ei lase need ka vaatajal kinos

uinuda ega isegi mrtte muule m6elda, vallutades k6ik meeled.

Samuti ei paku ta iile inimsuhetega, neid kuigi kisitledes,

saades viga hlsti aru actioi ianrist 1a selle eesmirkidest. Need

omadused koitsid i lmselt ka Hollywoodi elava legendi,

tippptodutsent Jerry Btuckheimeri tihelepanu, kui "Arma-

geddon" veel ainult tema m6tetes eksisteeds ning ma arvan,

et Bruckheimeri.l ei ole tulnud oma valikut kahetseda.

Mina loen "Armageddon i t "  oma sen iseks  aas ta

kinoelamuseks. Oma konkurentidest oli ta peajagu ja veel

rohkemgi iile ( ma pean silmas eelk6ige "Deep ImpacC'i ),
sest need jiiid ikkagi Hollyr.roodi tavatoodangu tasemele.Jlib

iile oodata Bruce Willise ja ka Michael Bay jiirgrrust Ftlmi.

Siin Sikkar

Sport Sport Sport
17.  scp tembr i l  to imus id  Tar tu  U l ikoo l i  s taad ion i l
jirjekordsed koolidevahelised teatejooksuvoisdused, kus

HTG v6 is tkond saavutas  kaks  es imest  n ing  i ihe

kolrnanda koha. Erinevait m<icidunud aastatest oli 20x100

m jooksu asemel kavas 40 m Iiihem distants. Kiireimad

trcffncristid osutusid ka seekord kiireimateks Tartu

6pilasteks ja kordasid l i inudaastast esikohta. Samuti

v6idcti raas suure edumaap;a poiste 4x800 m jooks.
-l ' i idrukutc 

4x400 m langeti ki i l l  aastaga koha v6rra

madalamalc, kuid kiimmckonna kooli konkurcntsis on

ka k<.,ht csikolmikus saavutus. Jircldus: trcffncristid on

cndisclt oarrrrrad.
2.1. ja 25. scptcrnl>ri l lcicl is asct kolmc'l 'arttt gnttnnaastumi
( l  I t (  i ;  N l l l ( i l  N t l { ( i )  vahc lnc  s< ip ruskohtuminc

jalgpallis. Meie kooli vdistkond saamtas kolmanda koha.

Jiiiib iile loota, et v6isdustest kujuneb traditsioon ning

meie koolil on aasta aega, et treenida tugevaid jalgpallureid

saamaks MHG-lt ja MRG-lt revansi.
Evelin Tiitsaar

Peatoimetaia: I(adri Tonka
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Nagu spordireportet."
Toomas Jiirgenstein

"Me sdidame asiale kuskilt otsast sisse,"
Age Salo

T - - - -  - - - - - l

l. :,; il

Helmer J6gi

"Kannan miniseelikut ja selja taga langeb mehi
nagu loogu."

Tiina Annuk

"Ma olen iuba vana mees, ega mul seda sertsu
enam pole."

Madis Reemann

"Liihikese kaelaga kaelkiriakud surid kurvalt
nutka k6hu kotisedes."

R i ta  Zobe l

"Koera  a ju  on  iumala  s i le . "

Hc lmcr  J6g i

"P is t r i k  on  s isa l i ku tao l inc  loom."
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SprreL+rE KTLLUD
"Liblikas lendab lille peale ia v6tab oma suure londi villa". ('Ei, Secret ei ole hambapasta."

Rita Zobel Toomas Jiirgenstein

"Ma arvasin, et kell heliseb 35 ja kiirustasin nagu vana loll. "Aed saab piiris sirge, kui silm pole k6ver."

NIMI ;
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l,irika scc trl<rtg vil;a jt prsta MIILAIIGIIpostkasri.

V6id  v6 i ta  auh inna!


