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Tallinna Reaalkooli miirkide kdttesaamisel,

Vilistlaskogu (edaspidi kooli lipu uuele lennule
VIL!K) on Tallinna iileandmiseljne.)
Reaalkooli vilistlaste v6i Korraldada nimekate ia
tema ajalooliste ettekiii- eakate vilistlaste t:ihi-
jate vabatahtlik kooslus. pdevi, saata neid

ML!K on 1932. a. asu- vi imasele teekonnale,
tatud vilistasiihenduse hoida koos 6ppuritega
jiirglane. ML!K rihendab korras 6petajate hauad.
k6iki realiste, kes austa- Jiitkata kooli ajaloo-
vad Tallinna Reaalkooli raamaru iaoks teabe
traditsioone ja on n6us kogumist, arendada ja
neid ka edasi arendama. tiipsustada unikaalset

Eesmiirgid fotokogu.
Uhendada k6ikvilist- Informatsioonileviks

lased-realistid tegut- koolielu, kooliabistavate toimub valiravare struk- Reaalkool aastal | 890
semisv6imsaks REALIS- struktuuride(Hoolekugu, tuuridekaudu. . ir""ii"tbf.j,' 

' '
TlDEpereks Sihtasutus) ja Vilistlas- Uldkogu koosnep vol- . _,,Sina,, k6ikidelevilistlasteleKanda ja hoida Reaal- kogu tegevuse kohta olla malikult k6ikide lendude : - ,""riili
kooli Vaimu, hoolitseda osaline Reaalkooli Kuu- ja nende klasside aktiiv- . -,8"upiau:u
selle eest, et uued 16pe- kirja vziljaandmisel. setest vilistlastest ja aru- 

' - abivalmis
tanud p6lvkonnad Aated tab vilistlaskonna iildisi . Realistilon
j i i taksid varasemate Vi l ist laskond peab probleeme ja annab .  -  lennu nr.  (algus aastast 1885)
lendude traditsioone, olema eeskuiuks hinnangu kogu toole. ' - ajakiri.
neid loovalt edasi kandes. 6ppurkonnale, tuwus- otsusiav kJeu koosneb 

' - autorid meenutusraamatule
Aidata k6igiti kaasa rima ausravat suhtumist Esinduskoguti:u"ilir-rrur- . lil:ll].:i" 

l6petajate nimekiri
Reaalkooli ".ut"ngu- Reaalkooli si.imbolitesse kiimnendife;ft;ff;;, . ;::lT*:,3,:t#"0probleemide lahenda- (lipp, Poiss, s6rmus, miits kes oma aktivistide : :;::11iil
misele. 1ne.)'vitisttaskogu peab kaudu igur r.o'nr.t""rrir : :{,ffitjLirffiausammasr (,,poiss,,)

Tehaomaesindajakau- tiihtsaks uute lendude lennus vahendab vilist- ' -o".i"i^ia
du koostood Reaalkooli kujunemistisamaalisteks, laskogu informatsiooni . -kiaslisi
Hoolekande Seltsiga. k6rge moraaliga j a ning aitab ellu viia . - kooli traditsioone

Aidata kaasa kooli intelligetntsitasemega planeeritudettev6tmisi. ' Realistarmastab
arenguprogrammide eesti rahvuse esindaja- Esinduskogu koosneb 

' - teadmisi
teostamisele, kaasata teks. esimehest, aseesimehest, . -l.!u

sellesse tihiskondlikult Tegutsemise alused koordinaatorist, kiria- . - t_1111,
t u n n u s t a t u d v 6 i m e k a i d n e s m a r k i d e S a a V u t a - t o i m e t a j a s t .
vilistlasi. miseks organiseeritakse Esindkuskogu esindab . -i"^ilio,

osaleda Reaatkooli vrllKjuhdrumik ehk nn. vilistlasij" pr"i.Jil JJr- : .;o;;,l?,#,T:ii'ijilffiil?rs1' 
sormuse

sihtasutuse tegevuses, mis Esinduskogu. mlirke ning nende lahen- ' n"uiirt runneb
on ellu kutsutud kooli Juhttuumiku poolt dusi. Otsu.stamise puhul . - o-u kuulsaid "koolivendi" ja igat 6petajat
Hoolekande Seltsi poolt. ptistitatud probleemid ja on vaja 2/3 liikmet-e 6s3- . nimekirja jiirgi
KasutadaSihtasutusekui ideed lahendadakse v6tt. p6hikiri kinnita- . Realistv6istlebalati
era6igusliku juriidilise projektide kaudu. takse, kui kohal on 4/S 

'. - v6itu silmas pidades
isiku v6imalusi Reaali Frojektiga mddratakse Esinduskogujaotsustava . -jae-ritihdsti

Vilistlaskogu varalise eesmiirgisaavutamise tee Kogu liikrn'eieit. rtauuau- : ;::l::P.ldtikel 
aladel, ka kultuuri vallas

vddrtuse looinisel nende ja.ae.g."rgare p.roje.ktile tq".a-lgr'iii-']*';;;;; : Tfitit'JHltS#$*,otstarbekaks kasutami- leitakse projekti juht. takse liibi otsustava kogl . - Jr;u'f., uu,uide, k6ik iihe eest,,seks kool i ,  6pi laste, Projekt i  juht le iab poolt  kui  on esi tatud .  - i r lu isecRRRHUNWrHAN1"\A
6petajate ja vilistlaste m6ttekaaslased, vahen- vehemalt 10 allkirjagu . n"uutiuliistlastetdhtpdevad
huvides- didjarealiseeribprojekti. taotlusnendetegemiiefu. ' - kooli aastapiiev (29.septemberkell18.30)

Seista hea, et vilistlas- Vilistlaskogu juhti- P6hikiri on vastu v6etud 
' - vilistlaspidu (iaanuari esimene laupdev)

kond enam koonduks mine mais 1997. . - Habeme srinnipiiev (29. aprill kell 18.00)
oma kooli rimber, olla Tallinna Reaalkooli . -vabariigiaastapdev
kaasosaline koolielu Vilistlaskogujuhtiminine
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smaspdeval tulin kooli. Tuju oli paha, jalad valutasid.
Kaheksanda klassi kdsnad lidusid mulle vastu, klapid
k6rvas. Soovik ei oelnud mulle tere. Mina talle ka

mitte. Sellest tuli jama ja depressioon.
Teisipiieval tulin kooli, Tuju oli paha, jalad ikka valutasid.

Huvijuht tuiskas mooda, mina kukkusin trepist alla. Polmale
pdhe. Sellest tul i  veidi suurem jama ja veel rohkem
depressiooni.

Kolmapdeval tulin jrille kooli (ohhoo, juba kolmas pdev
jiirjest!). Tuju oli halvemast halvem ja jalad valutasid.
Huvijuht tuiskas veelkord mooda. Mina olin targem ja
haarasin trepi kiisipuust kinni. See tuli lahti ja ma kukkusin
trepist alla. Jdlle Polmale piihe. Tulemus: i.ilim jama pluss
depressioon.

Neljapiieval tulin juba puhtalt jonni pdrast kooli. Tuju
oli paha ning jalad valutasid tditsa hullusti. Soovik titles
mulle tere, aga mina talle puhtalt jonni piirast ei oelnud.
Sellest tuli kaks tundi pidevat ajupesu 6petajate toas pluss
megastress ning depressioon.

Reedel tulin viimast korda sel nddalal kooli. Jalavalu oli
puusadeni j6udnud ning tuju endiselt absoluutses nullis.
Jdrsku leidsin end t imbritsetuna imelikest vdikestest
vanameestest.'Vilistlased!" m6tlesin. Ent olid klassivennad
hoopis. Kiihku dsasin i.ihele jalaga k6htu - tervituseks. Terve
kari tormas mulle kallale. 'Vilistlased..." m6tlesin ja mul
oli 6igus. "6000 tiikki," ritles P Otsataja, 'Ja pooled neist on
surnud." Ja otsekui selle kinnituseks veeres trepist alla
kahtlane raudrist. Aga positiivne Mina m6tles: "Pooled neist
on veel elus ja agarad." Mooda liiks Polma ja hiippas mulle
piihe. Sellest tuli kolm tundi ki.ilmkambris, seitse kriskkida
ja depressioon.

Siit moraal kallis lugeja - et jalad ei valutaks, dra kuradi
pdrast tee hommikuti spagaati!

Ja siit teine moraal - dra pea vilistlast klassivennaks,
ta ei ole seda.

6nnesoovid
19. jaanuaril oli meie kooli legendaarsel kehalise

kasvatu s e 6p e taj al Aleks ander P ril<tl 7 4, sii nnip iiev. .

l{j:91": yle.' .

Meid oli toona 30 "inglast " ja 26
"prantslast" ja ehkki meie lend oli iiheks
neist ,  kes Suure Tapluse ja poole-
sajandise anastusaja jooksul sai k6ige
rohkem rdsida, on k6ik oma eluga ja
tooga hiisti toime tulnud. Paraku on
meid siin veel ainult 4 vanameest.

Kuid me oleme alati jiiiinud Reaali
poistels ja me soovime k6igile kaasvilist-
lastele, praegustele ja tulevastele realis-
tidele ikkaja alati meeles pidada ja tiiita
HABE n6udeid. Siis v6ime olla kindlad,
et meie REAAfKOOLjiitkuvalt areneb ja
6itseb! RAIMoND rsoK

Valgeid roose!
Liis Aavaste 30.01
Ulle Varula 05.02
Thea Turulinn 10.02
Marika Tendermann 04.03
Jaak Saukas 05.03
Eve Karp 06.03
Andres Andra 09.03
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Voltimine lastele
Pingviin.
Kasuta heledaid jooni,

mis onlehele miirgitud ja
vaata ka joonist. Nool
nditab, kumb pool tuleb
kumma neale voltida.

1,23:4. voldi  ruut
kolmnurgaks ja lahtised
kiiljed keskjooneni.

5 .  Keera  nurgad

viiljapoole.
6,7. Murra too kokku

(6)  ja  vo ld i  kae l
kasutades esialgsete
joonte  asemel
punktiirjooni.

8 ,9 .  Vo ld i  pea ja
tiivad. Murra saba sisse
tagasi ja nokk sik-sak.
Pingu ongi valmis!

Reaali Poiss
"Olge, poisid, ausad, olge tookad, olge

ustavad!"
"Tootage, nagu hullud!"
"Opi,6pi, iira jupi!"
Need toonase Tal l inna Poeglaste

Reaalgiimnaasiumi inspektori, rahva-
kirjanik Ernst Peterson-Sdrgava poolt
meile esitatud n6uded, mis leidsid kogu
6petaj.askonna toetuse, ning kooli lipu-
kiri "Uks k6igi, k6ik iihe eest!" kujun-
dasid meist, 7932. aastal47. lennu kahe
klassi peale kokku 56 abituriendist
mehed, kes pi.itidsid oma elu aluseks
v6tta just neid n6udeid.

Reaali Poiss
Tlallinna Reaalkooli ajaletrt
nr 1(26) jaanuar 200L

Reaali Poiss ilmub iga kuu
mahus 6-8 lehekiilgb ja on
tasuta. Samuti saab
toimetusele raha saata
tiiiesti tasuta.

Vastutav viiljaandja Andres Kauts
Ibimetajad Laur Kanger

Hendrik Proosa
Ekke Vasli
jpt.

Koftlehekiilg http: / / rp.real.edu.ee
E-mail rp@real.edu.ee
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Oltimpiadofiilia
Riiki on tabanud
Laur IVA
Hendrik IVA
Ekke IVA
Reaali Poiss

Koo l ipoo laas ta  es i -
mesed nlidalad on moo-
dunud meeletu oliim-
peerimise ja galopeeri-
mise tiihe all. Kehaline
kasvatus (toimus Tarhrs),
vaimne kasvatus (toimus
Vaimu-Silmas) - nendel
keegi ei kiiinud. Kiill aga
ktilastati tiki ja kamba-
ga jiirgnenud "p6nevaid"
ftiiisika, matemaatika ja
keemia ol i . impiaade.
Seitsmendikud sattusid
kindlasti drevusse, kuul-
des, et neil tuleb teha
kohustuslikult geograafi a
v6istlus.

10.01.2001 toimus Tal-
linna Reaalkoolis (meie
kool ! ) ftii.isikaoli.impiaadi
koolivoor. Arvata on, et
iilesanded osutusid iisna
lihtsateks. 12. klassioe
i.ilesannete lahendami-
seks oli vaja arvutada,
pead murda ning m6tteid
l6igata. 11. klassi pari-
maks osutus ettearvatult
Jaanus Sepp. 10. klassi
parim oli Jaen Saul. 12.
klassi parimaks oli Arni
Leibovit5.

16. jaanuaril oli j?irg
omakorda matemaatika
kiies, millele eriti k6vasti
pihta anti (peale mitme-
tunnist pihta andmist
hakkas Matemaatika
nutma ja jooksis klassist
viilja, aga see selleks).

masendav olumpiaadim aania
Kuna i.ilesandeid oli vaid P Ploompuu 1 1. ja R. Ots
kolm, siis v6is i.ihe iile- 12. klasside arvesruses.
sandega puusse pane- Vaatamata k6igele
mine kohe k6vasti punkte tuleks oliimpiaadide eel-
rookida. Eriliseks kiusuks voorude korraldus siiski
oli oltimpiaadi lisatud kordal?iinuks lugeda,
punkt, et taskuarvutite kuna piiris punktideta ei
kasutamine on keelatud. jiiiinud pea keegi ja tuli
Seet6tnrpidimekasutama ette ka tiiispunktide
arvelaudu. See sundis kogujaid. Parimad saa-
meelde tuletama alg- vad eda_si ji irgmisesse
koolis 6ppimatut ning tdi vooru. Onnesoovid ja
kaasa suure hulga arvu- autogrammitaotlused
tuste tegemise paberil. palume edasrada Reaali
Aga paberil arvutamine Poisi toimetusse v6i ka
oli ka keelatud. Uldse oli otse Darimarele.
arvutamine keelatud, i<iotatda's '6iniuiei l ' '
v6ibolla sellepiirast tule- Kes on oma s6rmuse
mused na nigelaksjiiidki. dra kaotanud saab niii.id
Siiski v6ib arvata, et uue asemele tellida, Sel-
m6ned petsid ning lel<s registreerige end gar-
arvutasid paberil ja derobis v6i kontaktee-
v6itsid. Nendeks v6ime ruge hiljem Piret Otsaga.

MUKTe ated vilistlastele
1. On tarvis lendude (v6i klasside) lSpupilte

koos pildil olevate inimeste nimedega. Veel
parem oleks, kui on vormistatud leheki.iljena
'Aegade Raamatus". pilte on laekunud 7O-st 6
korralikult vormistatud (kaaned), nimekiri
(soovitatav identifitseerituna).

2. Soovitame k6igil realistidel teha annetusi
Reaalkooli Sihtkapitali loomise fondi. (Mart
Miku ettev6tmiste tulemusena on 61 000 kr)

3. Teatame, et on valmis saanud Interneti
lehekiilg vilistlaste toode ja tegemiste kohta.
Tegijateks - grupp Tartu i.ili6pilasi-vilistlasi
vilistlase Lugna eeswedamisel.

4. Parema info levitamise eesmiirgil regis-
treerige vilistlaskogus oma klasside ja lendu-
de esindajad.

5. Soovitame osaleda Reaalkooli vilistlas-
iiritustest, sest just viiikeste summadega 200-
250kr on tehtud suuri asju.

6. Iga lennu (v6i klassi) esindajate,/tegijate
kuulumine ULorOcussE ja enepanekud info
levitamise skeemi loomiseks - seni 10-ndi
esindajad ei ole suutnud leida sidemehi.

7. Kooli raamatukogu tdiendamine. Tirua
tagasi omaaegsed sdilinud raamatud

Vilistlastel on oluline m6ned tiihtpiievad
meelde jiitta v6i miirkmikku tilestiihendada.

1. Jaanuari viimane laupdev - vilistlaste
kokkutulek kell 19.00

2. 23.veebruaril kell 9.00 asetavad 6pilased
ja 6petajad i.ihise piirja Poisi jalamile.

3. 29.aprill - E.Sdrgava siinnipiiev, kell 16.00
pesevad abituriendid Habeme puhtaks, 18.00
asetavad vilistlased Metsakalmistul lilli Habe
hauale

4. 29.september - Reaalkooli aastapiiev.
Tdnaw tdhistatava l2O.aastapdeva tdpsem
ajakava antakse teada meedias ja Reaalkooli
internetilehekiiljel wr,nrw.real.edu.ee

5. Septembri viimane laupdev - lennud v6i
klassid korraldavad oma kokkutulekuid.

Reaali Vaim
l6cib vilja ka
k6ige
ebasobivamates
kohtades.

pidada M. Andrat 8., S.
S6najalga 10.ja J. Seppa
11. klasside arvestuses.

Jiirgmisel piieval toi-
munud keemiaol i im-
piaad oli seekord kohus-
tuslik 11. ja 9. klasside
6p i lds te le .  V i imased
polnud selle teene eest
ki.il l kuigi tl inulikud,
mida miirkis iiheksandike
viihene kontsentratsioon
peale esimest tundi. Kuigi
keemia6petaja Anu
Ermann pi.ii.idis olukorda
leevendada vihjete and-
misega, tul i  et te ka
tiiiesti puhtaid paberi-
lehti, mille iiraandmist
si iski  kategoori l isel t
n6ut i .  Keemias tul id
v6itjateks G. Kalm 8., H.
Didvig 9., I. Treufeldt 10.,

Selle aasta stiilipiievad kindlasti
toimusid, olid viiga huvitavad - aga
meie i.ihestki osa eiv6tnud. Kahjuks,
V6i siis 6nneks. Igal juhul riigi
hiivanguls.

Kor ra ldas id  ja  osa  v6 ts id
ki.imnendikud, no nagu noortel enam
6ppida iildse pole vaja - muud ei ole,
kui  odsi i rk ides, punastes
kaelar i i t t ides ja lassodes r ingi
paterdada. Ja nii nende moraal ja
hinded langevadkija kes siis pensio-
niiridele pensioni teenib? Ja kes mu
hambad ara varastas?

Eile Arno i.itles ktill, et Luuda, ma
annastan su varbah6ngu ent tana jiil-

le - no jiille Mariga mahterdab
lauda taga.

Kantripiieval lalsid nad eriti
metsi-kuks -  Mari  hr ippas
lauda aknast sisse, kalpsasid
siis r66msa1t iiheskoos lauda
uksest viilja, mina hiidine, ei
teadnud, mida m6e1da ega
oelda, viskasin siis lassoga -ja
aitas ka. Rohkem pole keegi
mu hambaid varastama tulnd.
Stiilipiievad on kahtlemata iiks
toredamaid J a
meeldejiilivamaid Reaalkooli
traditsioonidest, mille vaimu
peame oma siidameis kanma.
L U U D A

. Tallin-na $ea4!,ko-ol -tiinab vilistlast Margus Kangrot,
kes kinkis koolile kolm arvutit.
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Reaalkooli vilistlaste suurimad kaotused lnhiminevikus

MeftKarmo
hdsti.heateemi.uqp:,1ju. 

. . .
teinud sundajale lisaks liibi ka
aspirantide kursuse, sai lip-
niku paberid ja pagunid. Too-
meheteed alustas noormees
karastusjookide tehases "Tal-
ko", tegi seal karj?iiiri ning
t6usis osakonnajuhataj aks.

Piirast s6ja algust 1941. aas-
tal ei allunud B. Ustav oku-
patsiooniv6imude mobilisat-
sioonikutsele, vaid vadas end
tubli patrioodi ja Eesti ohvit-
serina punaste eest kuni nende
lahkumiseni Eestist. Seejiirel
oli krillap temagi iiks neist,
kes uue okupatsiooni ajal otsis
no. kolmandat teed ning
arvatavasti seet6ttu ei liitunud
saksa relvaj6ududega. 1944.
aasta suures p6genemislaines
piiiises ta koos perega Rootsi.
Seal kohanes ta realistidele
omaselt sujuvalt uue asu-
kohamaa iihiskonnas - l6oetas
statistikaasjatundjana Siock-

' 
suurettevoit esieinteicheinical'
Corporatiory kus t6usis arve-
ametnikust div is joni  pea-
raamatupidajaks, kellena ka
pensioneerus.

Palju todd ja energiat on H.
Taremde piihendanud Eesti
asja ajamisele. 1958. aastal
l i i tus ta "Kalevipoegade"
skaudirr.ihmaga, oli skaut-
master (al. 1962) ning osaline
sh. ka "Koguja" maailma-
laagri korraldamisel.

Ligi  kaks aastakt immet
(kuni 1989. a.)  oma elust
pi.ihendas ta juhatuse esi-
mehena Eesti Arhiivile Uhend-' riikides. Uhendriikides'oli ta
iiks nendest, kes korraldas
suurte raamatulaadungite
liihetamist Rahvusraamatu-
kogusse.

1983. aastal nimetati H.
Taremd.e Saksamaa eestlaste
esindajaks Ulemaailmses Eesti
Keskn6ukogus. kuhu ta kuulus
kuni 1989. aastani.

Viiga siidameliihedane oli
talle Reaalkool. Ta oli pikka
aega USA realistide koondise
es imees (p r i imus) ,  tehes
tihedat koostood ka siinse
vilistlaskoguga ning saatis

holmi i.i l ikooli ning tootas
seej arel eestlaste ettev6tteis,
plastika- j a kullasepatoostusis
ning kindlustusalal.

B. Ustav ol i  sel tskond-
likultki viiga tegev. Ta kuulus
akadeemiliselt Korp ! "Ugala"
perre, oli Eesti Rahvusliku
Liidu ja Eesti Uhisabi Rootsis
juhatuse liige, Eesti Ohvit-
seride Kogu Rootsis ning Eesti
S6javeteranide_ S6prusiihingu
Rootsis liige. Uks tema iihis-
kondliku aktiivsuse viiljund
oli Reaalkooli vilistlaskond.

B. Ustav kiiis Reaalis selle
t6eliseks rahvuslikuks kooliks
v2ilj akujunemise esimesel
kiimnendil. Siis, kui kooli-
pinki niihkis veel nii m6nigi
eilne Vabaduss6ja 6ppur-
s6dur, mil v6ttis ilmet kooli
6petajaskond, kinnistus kooli
maine ja tase. Siindisid Reaali
traditsioonid, mida jiirgnevate
ktimnendite mullistusedki
pole suutnud hiivitada. Uk
neist  t radi ts ioonidest ol i

itdaattiobtitd s'aciu'rdainitiriit.'
H. Taremde koostas, kujun-

das ja osalt ka kidutas miiles-
tusteose "Reaali teine raamat"
( 1 9 9 1 ) .  T a  1 6 i  k a a s a  k a
"Mehed Vabaduse puiesteelt"
(7972) koostamisel. Aega- ja
toddn6udvala, ent vdga tdnu-
viiiirseks ettev6tmiseks oli
i ihemeheaj akirj a "Realist
Uhendriikides (hiljem "Rea-
list") 17 numbri viiljaandmine
aastail 1976- 1998. Sellest
kujunes iilemaailmne, infot
pakkuv ja real iste r i le
mandrite iihendav iillitis.

Ta kidutas raamatu "6nne-
ga pooleks" (1996, Eestis),
mis p6hineb autori enese
piiiisemisteekonnal s6ja l6pu-
piievil ja on ptihendatud Eesti
Diviisi vapratele s6j ameeste-
le, nende auks ja miilestuseks.

Ivar Ivaski s6brana on ta
pikki aastaid ajakirjanduses
seiranud ja kommenteerinud.

Tema huviring oli lai -
poliitikast ajaloo- ja kultuuri-
ktisimusteni, mille kajastusek
olid arvukad artiklid ja uuri-
mused, sh. ka ki is i t lused
ameerika diplomaatidest
Baltimaades (ilmus ajakirjas

Reaali patriotismja seda tun-
net kandis B. Ustav maapaoski
siidames.

Ta oli Reaali vilistlaskonna
i.iks mootoreid ja Reaali asja
ajaja Rootsis. See tiihendas
toekat kaasabi raamatu
"Mehed Vabaduse puiesteel"
koostamisel 797L aastal,
selle majandusliku poole ta-
gamise l  ja  lev i tamise l ,
t i ihendas mahukat kir ja-
vahetus t  "Rea l is t i "  to i -
metajaga Uhendri ik ides,
p idevat  in fo  edas tamis t -
kaastood ajakirjale, aga ka
kaastood "Reaal i  Teisele
Raamatu le" .  O l les  p ikk i
aastaid Tallinna Realistide
Koondise Rootsis esimees,
lasus tema 6lul koondise kogu
organisatoorne too ja regu-
laarsete kokkutulekute korral-
damine.

Krillap Uhe tiisedama osa
oma pikast eluteest ptihendas
Bemhard Ustav Reaalkoolile.
Kool ei unusta seda!
'"kuliuui ja ulir"). ta loi
agaralt kaasa AABSi konve-
rentsidel, sageli ka esinejana.

H. Taremde tegi aktiivset
kaastood peamiselt ajalehte-
dele "Vaba Eesti S6na" ja
"Eesti Pdevaleht" (Stockh.),
kuid tema artikleid avaldati
ka ajakirjades "Tulimuld",
'Journal of Baltic Studies",
'AABS Newsletter" ning
"Kultuurja Elu".

Skautluses tehtud too eest
vddristati, teda P6hjatiihega
(3. jark). Talle on omistatud
AABSI audiplom ja Eest i
Uhiskond Saksa Liiduvaba-
riigis kuidmiirk. Tavaliti Eesti
Arhiiv Uhendriikides auliik-
meks (1989) ja.  Tal l inna
Reaalkool i  auvi l ist laseks
(1996).

H. Taremde tookas javilja-
kas elu 16ppes pdrast rasket
haigust 1. veebruaril 2000,
Bethlehemis (Pennsi lv.) ,
Uhendriikides.

Er i t i  suure  aus tuse  ja
tdnutundega meenutavad
ning miiletavad teda aga
realistid iile kogu maailma.
Tema tehtu jZiiib ja elab edasi.
See on olnud mitrne mehe too.

Bernhard Ustav
06.08.1910 - 70.04.1996

Kevadel moodub viis aastat
pdevast, kui Reaali vilistlas-
pere kaotas iihe oma aktiiv-
sema viilisliikme Rootsis -
Bernhard Ustavi.

6. augustil 1910 Vohnjas
siindinud poisist sai kahe-
kiimnendail aastail Reaal-
kooli 6pilane. Piirast kooli
l6petamist 1929. aastal, liiks
B. Ustav s6javiikke, kust ta,

ueiiito fa.imde
23.70.1921 - 01.02.2000

Heino Taremiie srindis 23.
oktoobri l  1921 Tal l innas,
laevniku ja kaupmehe pere-
konnas. Kooliteed alustas ta
H. Kubu eraalgkoolis, see-
jiirel 6ppis Tallinna Reaal-
koolis, mille l6petas 1941.
Astus Tal l inna Tehnika-
r i l ikool i  masinaehitust
6ppima, kuid stuudium jiii
s6ja t6ttu pooleli.

S6ja tegi ta kaasa alates
1943. aastast Eesti lennu-
sa lgas ,  a lu l  mere luure-
lennukite, hiljem dopommita-
jate grupis. Piitisenud iile
noatera nn. T5ehhi p6rgust,
tootas ta pdrast s6da juhu-
toodel Saksamaal, mh. aja-
lehe "Eesti Post''toimetuses ja
IRO majutusametnikuna.

1950. aastal 6nnestus tal
koos abikaasaga pti2iseda
Ameerikasse. Saanud tood
vabrikutdolisena, alustas ta
iirimaj andus6pinguid Rurgers
Universiry College'is, mille
l6petas 1958. aastal "high
honors" tulemustega. 1951.
aastal asus H. Taremiie toole
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Karl Gailit
03.10.7922 - 23.07 .7998

3. oktoobril 7922 V6ru-
maal siindinud Karl Gailitist
sai realist 1935. aastal. 1941.
aasta murdelistel piievadel
astus ta Reaali majandusliku
kallakuga osakooli - Tallinna
II Poeglaste Kommertskooli
kasvandikuna el lu.  Kool
kandis si is juba punasre
aj astule iseloomulikku numb-
rit ja nime - Tallinna 2. Kesk-
kool, kuid poisid olid ometi
endiselt tulised isamaalased,
sest 6petajad polnud si in
6petanud mitte iiiksnes raama-
tutarkusi vaid ka elut6desid.

Seet6ttu polnud ka Gailitil

raskusi valikute langetamisel.
Nagu tema klassivennal Udo
Tendalilgi, kes langes iihes
19 47. aasta Suves6ja lahingus
Rapla all. Ka Gailit l i itus
Omakaitse ga, seejiirel (19 42)
aga astus Tartu Ul ikool i
majandusteadust 6ppima.
Juba jiirgmisel aastal tegi ta
otsuse liituda kommunismi-
vastase v6itlusega ning andis
avalduse rindekorresponden-
diks saamiseks. Oli ju ta onu
August Gailit olnud s6jakirja-
saatjaVabaduss6jas, ta ise 16i
7940. aastal  kaasa kool i -
ajakirja "Realist" toimetuses.
Ltihikesele viilja6ppele jiirgne-
sid tuleristsed Leningradi
rindel, sh. haavatasaamine
ning siis v6itlused Neveli all.

1944. aastal oli ta jiille
eesliinil - Narva rindel, kus
tast sai iiks 20. diviisi ajalehe
'Varemeist t6useb kdttemaks"
vi i l jaandj aid.  Taandumis-
lahinguis sattus Gailit Saare-
maale, kust oktoobris tuli
taanduda juba Danz ig i .
Transpordilaeva RO -24 (par-
dal 4600 meest, suurem osa
haavatud) tabas merel vene
torpeedo ja vaid K6igeviige-
vama tahtel oli 600 piitisenu

seas ka looruke s6jakirja-
saat ja.  Onne ol i  Gai l i t i l
hiljemgi, siis, kui ta tuli eluga
viilja Oppelni "kotistJa TSehhi
"p6rgust'. Siiski mitte piisa-
valt, et piii iseda venelaste
kiitte vangi langemast. Ta
siir.id "vddristati triviaalse
miiiiraga - 25+5! Ehkki ta
seda aega iira ei istunud,
kogunes vangistus- ja laagri-
aastaid ometi aukarustust-
dratav arv - 13. Aga ta pidas
vastu!

Naasnud 1957.  aas ta l
Eestisse algas tod Ekskavaa-
toritehases, mis kestis 36
a a s t a t  -  1 9 9 3 .  a a s t a n i .
Tsehhijuhatajana piilvis ta
1970. aastal uute ekskavaa-
torittiripide loomise ja juuru-
tamise eest koos krimnekonna
kolleegiga (sh ka realistid E.
Soonvaid, K. Raidma) riikliku
preemia. Lisai<s muudele huvi-
dele 16i ta kaasa ka tehase
looduskaitse klubis, mida
vedas endine soomepoiss Leo
N6ges.

1989. aastal kuulus Gailit
nende realistidest vilist-laste
sekka, kes akt i ivsel t  t6s-
tatasid Vabaduss6jas lange-
nud 6petajate ja 6pi laste

IvarTrikkel
1 1.04.1930 - 20.04.7999

Tal l inna Reaalkool i
vilistlaskogu esimees - 7996 -
7999.

Ku i  lahkub s6ber  ia
teekaaslane on alati valus.
Kui aga lahkus realist, suur
s6naseadja ja organisaator
tunnetad seda eriti valusalt.

23. sept 1996 sai Reaalkooli
v i l ist laskogu uur tuul t
t i i badesse, kui
emeriitprofessor Ivar Trikkel
seda organisatsiooni juhtima

asus. Tema leebe n6udlikkus
I ihtsal t  sundis tegutsema
Reaalkooli traditsioonide ja
vaimu tasemel.  Pea k6ik
ettev6tmised 6nnesrusid,
probleemid, mis tundusid
v6imatutena, laabusid rile
ootuste ladusalt. Meenutagem
neist vaid m6nda.

1. Vabariigi 80. aastapdeva
aktus 3-le Tallinna vanimale
keskkoo l i le :  G.  A .  gnr . ,
Westholmi gmn. ja Tallinna
Reaa lkoo l i le ,  m ida
f inantseeri t i  t i inu I .T.- . le
vabariigi valitsuse poolt ja
millest vdttis osa aukiilalisena
vabariigi president L. Meri.

2 .  Reaa lkoo l i  kunag is t
inspektori (Sppealajuhataja)
E. Peterson-Si i rgava kuju
iiletoomine kooli ette (mis nii
paigutus kui  ka f inants
prob leemide osas  o l i
takistuste tallermaa). Aga
oma si.innipiieval29. aprill oli
Habe kooli ees.

Ivar Trikkel oli realist selle
k6ige paremas m6ttes. Ja au
SuIIe! RHTT MUTT

Harald Triegel
Vabaduss6ja esimesi
langenud

6ppurs6dureid.

Ilmar Pihlak
Vilistlaskogygsgegirye.es. . . .

Vabaduss6jas langes iihe
esimesena Jdrva m6isa juures
B.detsembril 1918.a. toimu-
nud lahingus 17-aastane
Reaalkooli 6pilane Harald
Triegel, kes piiiidis lahingu-
viil jalt dra tuua haavatud
lipnik Alveisi. Vapra koqli-
venna nimi on kirjutatud
kuldt i ihtedega marmor-
tahvlile aula seinal.

7999.a. novembris meenus
huvijuht Piret Otsale vilistlas-
kogu koosolekul, et aastate
ees t  o l id  d i rek to r  Ha in
Hiieaasale H.Triegeli haua-
platsi ktitteniiidanud viimase
sugu lased,  kes  enam e i
suutnud hauda korras hoida.

Vilistlaskogu otsustas, et
H.Triegeli haud tuleb viiiiri-

mdlestussamba taastamise
ki is imuse l innaval i tsuse
piievakorda ja aitasid seda
ideed ka ellu viia.

7997. aastal  ol i  ta r iks
nendest vdhestest, kes tuli
appi kooli ajalugu koostama,
k?iis linnaarhiivis materjali
kogumas 7945 -7950. aastate
kohta, talletas ka ise oma
koolimiilestusi ning vahendas
klassivendade omi.

Just nei l  aastai l  v6i t les
Gailit ka oma pooleljiiiinud
v6itlused rindereporterina
l6puni. Sest vaatamata vint-
sutusteleja aastatele oli salves
veel piisavalt pi.issirohtu ja
sulgki polnud rooste liiinud.
Nii siindis Eesti s6jameeste
7947-7944. aasta vabadus-
v6 i t luses t  l ig i  poo lesa ja
artikliga kirjutiste sarija selle
p6hjal 1995. aastal ka raa-
mat - "Eesti s6dur s6jatules".

Insultja k6ik sellega kaas-
nev v6tsid visale vastupanule
vaatamata oma ning 23. juulil
1998 viisis tubli realist ja
vabadusv6itleja stida ...

Realistide pere jii2ib Karl
Gai l i t i le le m6tlema ikka
lugupidamise ja tiinuga.

'ka[t ' t ih istada. 
Ftauakivi

muretsemist toetasid annetus-
tega Eesti Projekt, Eesti S6ja-
haudade Hooldamise Liit,
J.Laidoneri Selts, perekond
Mikk ja Kanada vilistlased.
Sobiva kivi valisime koos
kunstn ik Aarne-Er ik
Uustaluga.

9 . m a i l  2 0 0 0 . a .  t o i m u s
Siselinna kalmistul hauakivi
avamine, laulis Reaalkooli
segakoor, k6nelesid G.Polma,
M.Karmo ja R.Mutt. Haua
hooldamine usaldati Kodu-
ttitardele.

Hauaplatsi leiab riles peatee
paremalt kriljelt, kui minna
kabe l is t  ca  250m edas i -
or ient i i r iks t i le kalmistu
piirdeaia paistev jalgpalli-
vdrav.
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Mida andis mulle Reaalkool?
Madis Morel

Siivendatud humanitaarhuvidega
inimesena oli minu k6ige suuremals
piinaks 6ppida matemaatikat. Ja
oleks seda mul lastud 6ppida ker-
gemalt. Ei! 6petaja Ti.imanok niiis
mind kohe eriti "armastavaC'. Peale
keskkooli l6petamist ei liiinud mul
matemaatikat peaaegu tildse vaja.
13 aastat hiljem, astudes k6rgemasse s6jakooli, pidin
sooritama mate-maatika eksami. Ja siis tdnasin ma
6petaja Ttima-noki. V6rreldes viirskelt koolipingist
tulnutega olin "vana rasva" pealt meelde tulnud
teadmistega teistest k6vasti i.ile.

Reaalkoolis olid ja on praegugi k6ikv?iga tugevad
6petajad, kelle v6ib-olla hetkel kiusamisena tunduv
6petamine tuleb siiski elu l6puni kasuks. Kaitsevhe
ohvitserina tahan k6igile praegustele realistidele tule-
tada meelde feldmarssal Suvorovi kuulsat lauset: "Ras-
ke 6ppustel, kerge lahingus". Ja 6petajatele i.itlen, et
iirge kartke tagant sundida, teid tullakse veel tdnama
- kasjust aasta perast, aga 10 aasta pdrast kindlasti!

RobertKitt
Oeldakse, et elu on karm aga 6iglane. Reaalkoolis

6ppirnine ning selle l6petamine kinnitas minu ja minu
klassivendade arvamust antud k6nekiiiindu. T6e-
niioliselt ei osanud meist keegi hinnata kooli ning
koolikaaslaste antud panust meie edaspidisesse elu-
kiiiku. V6in julgelt viiita, et enamus meieaegseid vilist-
lasi on endaga hiisti hakkama saanud ning tunnevad
kui mitte uhkust, siis viihemalt rahulolu mdodunud
kooliaastate tile. Loodetavasti mooduvad aastad ai-
nult suurendavad, mitte ei vahenda antud veendumust
ning aastakiimnete piirastv6ib ka edukusele faktilist
kinnitust leida.

Milline onpeamine Reaalkooli fenomen, mis meid
l6petamise jiirgselt suunanud on? Kindlasti on selleks
teotahe ning sihikindlus. Kool oma tolleaegse direk-
tori - Hain Hiieaasaga - andis kustumatu teotahte
ning pi.ii.idluse paremuse poole. Tahe ning teov6ime
kujunes viilja mitte kiituste k6lades vaid pigem kanna-
tusi trotsides. Ei saa salata, et kooliajal olid paljud
asjad dpilastele ja 6petajatele vastukarva; sageli ei
leitud kompromisse ning harvad ei olnud ka konfliktid.
Kus seda aga ei oleks?

Llheksaki.imnendatel l6petanuid seovad suured iihis-
kondlikud ning sotsiaalsed muutused. Muutus ka kool
jakoolimaja. Aulas rippunud lenini piltja "NSV'hiim-
nide s6nad asendusid Vabaduss6jas langenute rahvliga.
Kooliajal "tuli tagasi" ka Reaali Poiss...

Me elame siiani pidevas muuntses. Muutustega kiii-
vad kaasas probleemid, kuid nende lahendamise kunst
annab sageli v6tme edukate maailma. Reaalkool an-
dis meile teotahte ning soovi seda v6tit hoida ning
kasutada..

KaljuThmmanr
See Reaalkool, kus mina kiiisin 7968-L975 dpetas

mind m6tlema ja sellele, mida juba tead, alati lisa
otsima. Opetas teistega koos tegutsem, 6petas liidriks
olema ja alluma. K6ige sellega pani ta alusr sellele,
et tdna olen ma see, kes olen. Nii on Reaalkool
minuga ka tiina ja homme.

Htidrahauakivi
Valdur Topaasia
lilis1lale.

Reaalkooli iiks legende ofif.i"-
mia6petaja Linda Visnapuu, v6r-
ratuja range pedagoog, kelle 6pi-
lased miingeldes sooritasid k6rg-
kooli sisse astudes keemia ekami.
Koolis riiiikisid 6pilased oma 6pe-
tajast alati kui Hiidrast. Eks ko-
duski kasutati ainult hiiiidnime.

Kord tuli iiks lapsevanem Speta-
jate tuppaja kiisis: "Vabandage,
kas ma v6iksin 6petaja Hiidraga
kokku saada?" "Mina olengi Hi.id-
ra" - vastas Linda Visnapuu. 50-
ndatel aastatel oli Reaalkool
tulevaste 6petaj ate praktikakoo-
lils. Jiirgnevjuhtus siis, kui koolis
olid ainult poisteklassid. Hiidra
tuli klassi ja teatas: "Poisid, hom-
me tulevad keemiatundi kuulama
naispraktikandid. Tavaliselt hak-
kavad nad tunni ajal omakeskis
vestlema. Kui ma kiiratan - Poisid
vait! siis iirge ehmuge, sest see on
m6eldud praktikantide korrale-
kutsumiseks."

Linda Visnapuu (10.01.1907-
06.02.199 4) maeti Pdrnam2ie kal-
mistule 72.02.94. a. Jiirgmisel
aastal tegid 70. lennu vilistlased
ettepaneku oma endise klassi-
juhataja hauale kivi panemiseks.

I996.  a .  a ru tas  v i l i s t las -
ndukogu, kuidas raha koguda.

Koo l is t  on
meelde j i i i inud
6petajad, kes
pi i i . idsid meist
kujundada isilsu-
si .  Kool is v6is

tunnetada Reaali Vaimu, keda
avalikult ei mainitud. Kooris
laulsid peaaegu k6ik, sportki oli
popp.

Koraldasime pidusid ti.idruku-
tega, valmistuti 6hinaga. Abitu-

Legendaarse
Linda
"Hiidra"
Visnapuu
mfilestuskivi.

Otsustati, et raha kogutakse
lendude kaupa. Esimesena l6pe-
tas raha kogumise 1953. a. lend
(koguja Heino I(raus), kes andis
2360l<r, mis jiii ka iihe lennu
kohta suurimaks summaks.
Aprillis 1997. a.laekusid vilist-
lase Valdur Topaasia ki i t te
viimased kogumislehed rahaga.
Kokku saadi 8635 krooni 142-lt
vilistlaselt. Ntitid v6is asuda kivi
ostrna. Sobiva kivi leidmine usal-
dati kunstnik Enn Johanneseleja
kunstnik Aarne Uustalule, kes
m6lemad 70-st lennust. Kivi kir-
jade kujunduse tegi kiiresti Enn
Johannes. Juba 13. mail !997.
a. transportisid E. Johannes, A.
Uustalu, V Topaasia ja A. Viii-
nikver selle hauakivi Pdrnamde
kalmistule, kus kivi paigaldati,
samuti pildistati nii kivi kui osa-
lejaid.

Hiljem anti igale rahaanne-
tajale foto hauakivist. Fotod tegi
ja paljundas vilistlane Ivar Papp.

Vilistlasn6ukogu otsustas kivi
ametlikult avada 29.09.7997 . a.
L.Visnapuu kol leegidest ol i
kohal ainsana Renate Wirkhaus.
Reaalkooli esindasid direktor M.
Kuurme ja 2 abiturienti.

06.02.2001. a. on meie klassi-
juhataja 7. surma-aastapdev.

. .v]igeS.tiirlnal.6ge.taja. h.uyuJ.: .
riendid hooldasid kooli liuviilja,
mille pileti rahaga tehti viiljas6ite.
Suviti tegime ka rattamatku.

Peale l6petamist jiitkas enamus
k6rgkoolides. Peale seda oleme
teinud 6petajatega klasside kokku-
tulekuid. Meeldiv on kohtuda
vanade koolikaaslastega.

Osalen ML!K toos ja piiiian kaasa
aidata Reaali Vaimu piirandile.

Tahan, et realistid ji itkaks ja
uuendaks traditsioone,

PS. E. Laane. vabandame Te ees!
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MinuBarbie'd

Kui ma vdike olin, oli mul tiks loki-
Barbie. Ma kandsin teda igal  pool
kaasas. Tema nimi oli Mati. Aga l6puks
panin ma Mati pea sipelgapessa ja siis
polnudki mul enam Barbiet, aga ema
ostis taas uue. Praegu on mul aeroobika-
Barbie. Selle sain 7-aastaselt. Ta liigutab
krisi jajalgu. Tirlevikus tahakin lendavat
ja ujujat  Barbiet.  Aga ma olen 10-
aas tane ja  ma e i  m i ing i  enam
Barbiedega. STEFANI ltlA
,a

LOTTO
Oli imeilus, vaikne septembri6htu.

Kell oli iiheksa saamas, kui jiirsku kostus
uksekell. Pereema ltiks ust avama ia
niigi uksel Zorrot. Zorro astus jiirsul ja
k6rgil ilmel sisse ja kiisis: "Kas seal stitia
saab?", osutades niipuga soogilaua
poo1e, kus parajast i  vedeles tr ikk
kanakoiba ja klaas veini .  Ta istus
rutakalt laua tahaja hakkas suure isuga
kanakoiba sooma, vahel m6nusalt
m6misedes. Kui sook l6pule oli j6udmas,
mdrkas Zorro kummutil James Bondi,
kes parajasti, vanale kellale toetudes,
tukkus. Zorro t6st is rut tu laualt
kiirbsepiitsa, et piikapikku minema
ajada, kuna pdkapikk ol i  Zorrot
vdiksena alati kiusanud. J6ulude aial oli
paha pdkap ikk  James Bond a la t i
varastanud iira k6ik Zorro i6uludeks
saadud kompvekid ja need Jdulumaffiale
maha miii.inud. Nliiid oli aeg piikapikule
kzitte maksta, kuid jdrsku tdrkas Zorro

.  " -u  tahaks in ,  e t  me s6pradeks

. hakkaksime!" "Mul le tdi tsa sobib!"

. hiiridis paha piikapikk r66msalt.
' Sellest ajast peale on nad kuni surmani
. truud s6brad olnud. Pdrast seda aga
. hakkas paha piikapikk maffiale jiille
'. Zorro kompvekke miiiima. KARTIvA

:Mullemeeldib
' Minu koolis on hea see, et saab vdga
. hea hariduse. Sellega on kergem piiiiseda
. rilikooli. Ka 6petajad on (algklassides
' vdhemasti) head. Siin koolis saab palju
' 

uusi s6pru ja koolitiidi on hea. Sook on
. iisnagi normaalne. Hea on see, et saab
' kooli raamatukogus ja arr.utitunnis kziia.
' Meil hakkab varsti liiklustund,. Usun,
. et ka see on tore. Suur maja on vdga
. ilus, aga viiike maja armas. IRENE IVA

I: Luuletus'. Zorroga on kodus jama,
. ta Barbiedele kiilge loob,

. piievast piieva riks ja sama,

. niirvid seest mul iira soob.

suaames mlngl lmerlK tunrie. ra tundii 
' 

zorro Barbiet patsist kisub,
nagu ta h6ljuks. Ta tundis nagu oleks Barbie kisab, nii mis kole.
piikapikk eluaeg ta parim s6ber olnud. 6ppida mul oleks isu,
Ta pani kiirbsepiitsa tagasi ja v6ttis Aga v6imalust ei ole.
p i i kap iku  5rna l t  oma peopesa le .

faklnikk iirkas ja tahtis minema joosta, Nii see hommik moodub
kuid jiii paigale Zorro 6rna pilku niihes.
"Kas sa oled haigeks jiiiinud, v6i?" ki,isis *l=:19:11-ln::
ta zorrot tahele-"panelikult uurides, "sa Koolls mulle meelolD senl'

6hetad kuidagi imelikult." "Ma lihisalt kuni neid ei lasta sinna'

ei taha sind enam vihata," vastas Zorro, RETI lvA
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. Uhelgi piieval ei

.koputanud Reaal-
'kooli uksele i.i l i-
. konnas noormees,
.kuid tormas sel-
' legipoolest sisse ja
. teatas, et tema nrll
. meile rdiikima ni-
'mega 6pi lastea-
. taja. Nii pakkuski
. ta iiht toimetaja-
'kohta Reaali Poisi'tookollektiivi liik-
. mele.
. Opilasteataja on
'liibi aegade kirju-
. tanud kitsale siht-
.grupile suunatud
'art ik leid.  Ni i  ka-
.vatsetakse ka j2it-
.kata, ainult niii.id'osa leb  se l les  ka
. meie kool. Jo tosi
' ihana. LENNUKAS.RUDTSTAJA 7U



Ibineesikii{g
Meie Va tta Flabeme kni ust
Ilmar Pihlak
Vilistlaskogu aseesimees

Ernst Peterson-Sdrgava
(29.04.1868- 1 2.04. 1 958) oli
lisaks kidanikutodle ka era-
kordselt lugupeetud 6petaja ja
aktiivne avaliku elu tegelane,
Eesti Biograafilise Leksikoni
andmetel oli ta:

7907-7978 ja 1930-1933
Reaalkooli inspektor, 6peta-
des lisaks eesti keelele veel
eesti meelt ja Reaalkooli vai-
ilU,

7927 -79 40 Kaitseliidu oro-
pagandapealik,

7934-7940 Eesti Haridus-
liidu juhatuse abiesimees ja
esimees,

1938-1940 Riigivolikogu ja
Isamaliidu keskjuhatuse liige.

Skulptor Mati Variku 1978.
a. valminud E. Siirgava gra-
niidist 2 m k6rgune kuju pai
galdati 1988. a. tasahilju IGd-
rioru parki arhitekt Allan
Murdmaa kavandi alusel
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(lisati 2 m k6rgune alurnine
plokk ja ringjoonel paiknevad
24 graniidist tahukat, mis
allakirjutanu arvates v6iksid
siimboliseerida 6petaja 24 se-
mestrit). Iseenesest kena asu-
koht ei olnud aga kuidagi seo-
tud E. Siirgava tegevuseg4 ku-
jule tekkisid esimesed grafiti
proovid, lfi eduses paiknenud
kidanik J. Smuuli kuju langes
vandaalide rtiiisteohwik.

Vilistlasko gu niii.idesls ma-
nalateele lahkunud esimees,
emeriitprofessor Ivar Trikkel
algatas Vana Habeme kuju
iiletoomise m6tte koolimaja
esisele skviiiirile, mis oli va-
banenud punakaartlaste tiiii-
kidest. Ajaajamine usaldati
mulle.

Uletoomise biirokraatlik
pool kujunes oodatust keeruli-
semaks. Kolme kuu jaooksul
6nnestus siiski hankida tiletoo-
misprojektile (autoriteks A.
Murdmaa ja vilistlane Vello
Htits 68. lennust) 12 koos-
k6lastusallkirja, neist iiks olu-

lisemaid alles teisel katsel ttinu
vilistaslte lobbytoole.

10 ptieva enne E. Siirgava
130. si.innipiieva selgus, et Eesi
Kultuurkapital projekti ei toe-
ta. Uhe niidalaga suudeti vi-
listlaste ja mitete asutustea
abiga kuju demonteerida, tile-
ni puhtaks lihvida ja uele asu-
kohale paigutada.

Siinkohal tahan ttinada Vi-
listlasi Uno Heinvert (63.) ja
Rein Alasit (69.), Viiino Tand-
retAs Monumentaal (tema ise
oli kolmekiimnendatel Reaal-
kooli ajaloo6petajaja koos E.
Siirgavaga viimase Riigivoli-
kogu liige), majandusjuha-
tajat Helmut Raamatut, Inrest
Ehituse AS ja Eest Panka. Kuju
6mbritseva muru ja graniidi-
tahukad paigaldati tiinu tolle-
aegse linnapea Ivi Eenma toe-
tusele. Kuju pidulik avamine
toimus 29. septembril 1998.
a. , kohal oli arvukalt vilist-
lasi ,  6pi lasi  ja 6petajaid
Samal aastal tekkis m6te iga
kevadel Habe kuiu tema siin-

nipi ieval l innasaastast
puhtaks pesta. See uus tradit-
sioon on usaldatud abiturien-
tidele huvialajuhu Piret Otsa
k?ie all. Van Habeme selge ja
heatahtlik pilk on pooratud
kooli peauksele, jiilgides ins-
pektor ina 6pi laste kool i -
tulekut ja kooli kiiekiiiku.

Kooli l6puaktusel l6petas
Vana Habe oma k6ne sooviga
- Olge tookad, olge, ausad,
olgelstavadl

Yiliaiai?inud lood
Lehe vtiikese mahutavuse

t6ttu pidi seekord viilja j?iiima
rida artikleid:

- Jutt Reaalkooli filmidest
- P6rgulik korrrpalliturniir
- Ipjuhi'log-in'
- Opilaskiisitlus
- Opilaste omalooming
- Lugejate kirjad (saatke!)
- M5ned vilistlaste kirjad.
- Artikkel kooli sdrmustest.
- Enamus artikleid said hiivi-

tava liihendamise osalisek.
Toimetus vabandab.

Thllinna Reaalkooli
Vilistlasprof ektide
temaatikast ia rakendusest.
Temaatiline miirks6na Rakendusi

A. Traditsioonilised kokkusaamised
-kooli aastapiiev
-vilistlasp2iev
-Vabariigi aastapdev
-.Habeme stinnipiiev
B. Tri.ikised kooli ajaloost
-M. Karmo "Uhe vabadussamba lugu"
C. Reaali atribuudid -Auraamatu makett
D. Reaali fototeek ja l6pup-ildid -Aegade raamar
E. Reaali spordi ajalugu -Op. A. Prikk arhiiv
F. Reaali 6petajad -Habe; Hi.idra (L. Visnapuu)
G. Reaal videos. -Viiljav6tted ETV saadetest
K. Reaali traditsioonidest -Fragmendid miiles-

tustest

Male? Male! Ohhooo
18. jaanuaril toimus Reaalkooli

maleturni i r .  Osalejaid tul i
iillatavalt palju - 17. Algselt pidi
sed kutsutama Paul Kerese
mdlestusturni i r iks,  aga kuna
viimane mitte surra ei tahtnud
vaid hoopis turniirist osa v6ttis
(vale m6te, kuna osutus suht
maleimpotendiks ning j i i i  0
punktiga viimaseks), kohitseti
turniir nimetuk.

Finaalturni i r i l  konkureeris id
viimase miinguni v6rdselt J. Simm ja
L. Teelem. Vi imases voorus ol i
viimasel poolepunktiline edu, kuid
temal oli m?ing juba miingitud, J.
Simmil aga ees. Simm kaotas ja
turniiri v6itjak tuli poolepunktilise
eduga kodanik Lauri Teelem.

Tulevikus v6ib oodata ka 6petajate
maleheitlust. Aga ei pea ootama.
LUSTLIK KRoBFTAJA

Tee ise oma direktorf
Uued tuuled ja pasunad toovad lehte rubriigi, kus saate aeg-ajalt endale

luua isegi veel toredama ja meeletuma direktorT6petaja,/kaas6pilase,
kui praegu.

"Te ju niiete, et mul on hiiiil dra," seletab
6petaja Soovik.

"Panet" Salapiirane 6petaja.
Anu Erman: "Ei!" vastusels Spilase heasoovlikule

kiisimusele: "Kas ma v6in siin kiassis istuda?"
_ "iitle, ma olen keeraja!" 6p.Kuurme 6pilasele,
kes suutis keerata terve klassi tunni too vussi

"Keeramiseks on vaja taielikku vaikust! Olgu
keerake niiiidt" 6p.Pihlak

"Kui v6tate selle pihku,siis hakkab see
tSusma, niiete mul juba t6useb." 6p.Kuurme
demonstreerimas klassile kiietemperatuurim66tmist
kraadiklaasiga.


