
musest, et «solgisurma pole veel keegi sumud». Just see arusaamade
ffiUUtmine kujutab endast asja kOige raskemat osa.) Kuid tOstmaks eluiga
naiteks 72,3 aastalt 72,4-1e on vaja teha tohutuid ja vaga mitmekulgseid
pingutusi ning suuri .kulutusi too-, puhke- ja ravivOimaluste parandami-
seks. Veel-öi suuremaid ,kulutusi tuleb teha siis, kui keskmine eluiga îï
naiteks 74,8 aastat ning òå ðèèàòå seda hoida taas luhenemast.

Selles 'pole midagi ebaharilikku. Inimkond, esialgu kull peamiselt
arenenud maades, pOrkab uha sagedamini kokku ol\lkorraga, mille Alice
avastas Imedemaal: paigal pusimaks tuli joosta kOigest vaest; et natuke-
negi edasi nihkuda, pidi lippama kiiremini kui kOigest jOust.

Traditsioonilise (lineaarse) burokraatliku vOi pseudohumanistliku
òátteviisi-öa inimestele tundub kOik see halva naljana. Kuid asi on nal-
jast kaugel; mittelineaarsus on vaga uldine niihtus, millega tuleb kokku
puutuda armastuses, optikas ja rahvamajanduses. Naiteks vOivad kompli-
mentide tulemused olla algul tohutud, hiljem kesised ja lOpuks koguni
ï-egatiivsed. Tapselt sama kehtib ka kapitaalmahutuste puhul (kui ei
vOeta ette midagi pDhimOtteliselt uut). Seoses sellega olgu veel margitud:
hadaldav pseudohumanistlik ja burokraatlik mOtteviiS on tegelikult vaga
lahedased sugulased. esj,mest iseloomUstab vaid vaiksem kompetentsus
ja suurem neurootilisus. Mole~'rlad aga otsivad mitte seadusparasusi, vaid
suudlasi, mOlemad kipuvad uskuma, nagu o1.eks mUhameedlikul yOi mOnel
teisel vaimSusel palju suurem tahtsus kui objektiivsetel (loodus)seadustel,
nagu saaks kasvatusega tuhistada demOgraafia pOhiseadusi jne.

Asi seisab aga lihtsalt selles. et uhiskonna teatavast edenemisastmest
peale ei saa elu igakulgsest mittelineaarsusest enam mooda vaadata. MOt-
lemistehnika (filosoofia) alahindamine laheb uhiSikonnale juba praegu
maksma miljard,eid, tulevikus veelgi rohkem.

Sellega seoses kerkivad ulikoolide ette lausa maailmaajaloolise tahtsu-
sega kohustused. Kipub ju haridus uha rohkem diferentseeruma ja spet-
sialiseeruma, intelligents suudab jarjest vahem naha puude tagant metsa.
Ent just metsa nagemine ongi keerukas uhiskonnas ulitahtis. Intelligent-
suse,' mOtlemisvOime. «filosoofilisuse» sustimine on mis tahes spetsialis-
tide ettevalmistamise jarjest tahtsam koostisosa. KDigist olemasolevates-t
institutsioonidest suudavad vahest ulikoolid siiski kOige kergemini toime
tulla ka sellise enneolematult raske ulesandega.

Ollkooll botaanikaaed îï ðåà-
aegu kakssada aastat vsna.
Lilkide koguarv kliUnlb seal
kuue tuhande ligi, seemneid
ja taimi vahetatakse sadade
HSV Liidu ja vilismaa bota.-
nikaaedadega.
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