
peamiselt kaudselt, kuid vahemalt suurus-
jargult peaksid nad Oiged olema. I2atahes
on selline lahenemine hoopis etem kui
lakke vaatamine vOi emotsioonidele voli
andmine.

Tappis- ja tehnikateaduste alal on latt
tOusnud eriti kOrgele ja see teeb uute
fundamentaalsete tulemuste saamise ise-
aranis raskeks ja kulukaks. Veel Teise
maailmasOja åå} sai tOsist astronoomiat
teha ka tisna tagasihoidlikes observatoo-
rjumides. Praegu on see praktiliselt vOi-
matu. Moodne astronoomia (ka tuuma-
ftitisika, kosmilised uuringud jms.) îï nij
kallis, et osutub jOukohaseks óåå} ainult
kahele riigile maailmas: USA-le ja NSV
Liidule. Laane-Euroopa riikidest pole
tikski nOnda rikas; nad olid sunnitud
îòà miljonikesed kokku panema, et luua
Uks taiesti korralik Uhine observatoorium.
Uhine on ka tuumafUUsikakeskus. t

Niisiis, ainult kaks riiki maailmas suu-
davad óåå} tegelda kogu teadusega. Eesti
kuulumine NSV Liidu koosseisu loob
seega eesti teadlastele unikaalsed vOima-
lused osaleda uuringutes tikskOik millisel
alal, sealhulgas ka kOige kulukamates.
Nii rakendavad TOravere atmosfaariftiti-
sikud naiteks vaatlusandmete saamiseks
helikoptereid, lennukeid, uurimislaevu,
sputnikuid. Nende alalisteks partneriteks
on NSV Liidu ò À Okeanoloogia Instituut,
Riiklik Optikainstituut, Riiklik Loodus-

~

PaarkiJmmend versta Tartust
lounas asub inimkatega "'îî-
dud «kuppelmaastik» -Tora-
vere teaduslinnak. Juhan
Toomsoo fotod.

ressursside Uurimise instituut, Geofuusika
Peaobservatoorium, NSV Liidu ÒÀ
Atmosfaarifuusika Iöstituut ja óåå! mit-
medo vaga soliidsed asutused.

LOppkokkuvOtte~ on nOnda: kui suu-
date tOestada, et tunnete asja ja teil ðåà
jagab, siis on teie ees kOik uksed lahti
ja saate kasutada igasugust aparatuuri.
«Teie bensiin, meie ideed,» utleks Ostap
Bender. Kus aga leidub ideid, sinna
antakse ka (tbensiini».

Poolteisemeetrise reflektori ehitamise
TOravere jaoks otsustas NSV Liidu
Ministrite NOukogu ÅÊÐ Keskkomitee,
testi NSV MiJlistrite NOukQgu ja NSV
Liidu Teaduste Akadeemia taotlusel.
Otsus tehti nii kOrgel tasemel selleparast,
et tolle aja mQOdupuude jargi oli selline
teleskoop vaga suur. NSV Liidu ÒÀ Pre-
siidium kaalus vaga pOhjalikult, kelle
taotlusi toetada, kelle omi mitte, et «ben-
siin» laheks sinna, kus on olemas vaart
ideed. Ja positiivsed traditsioonid.

Tahed ei asu Armeeniale voi Eestile
1.àüåòà! kui meie òàà inis tahes teisele
osale. On aga Armeenias astronoomia
palju paremal jarjel kui Turgis, Eestis
marksa tugevam kui Soomes, siis tahen-
dab see lihtsalt seda, et olulist osa vOim-
sa riigi vOimsast potentsiaalist on osutu-
nud otstarbekaks paigutada just nendesse
kohtadesse.

Teine naide. Laanemere uurimiseks
vajavad Leedu, Lati vOi Leningrad spet-
siaalset uurimislaeva. Tegelikult kuulub
selline laev Eesti NSV Teaduste Akadee.

I Muldugl îï peaaegu koik maailmas suhte-

llne. Fantastll!selt suurenenud kulutused (åà-
dusele îï sQjalistega vorreldes silski tUhlsed.


