Eesti Maakilb 2007/2008. Superliiga, 8. märts
Särevere
Küsimused: Koit Nook, Andres Pulver, Indrek Salis, Tenno Sivadi, Tõnu Talve
1. Küsitav on tuntud suure vallutajana, aga nt Piibli traditsioonis märgitakse tema puhul
alati ära ennenägematut tolerantsi ja suuremeelset suhtumist alistatud rahvaste vastu.
Nähtaval Paulus Pontiuse vaselõikel (P. P. Rubensi järgi, 1630) on aga kujutatud tema
lõppu: ta langes võitluses massageetide vastu Kesk-Aasias. Legendi põhjal laskis
massageetide valitsejanna Tomyris kasta tema pea vereanumasse, et see võiks pärast
surmagi rahuldada oma verejanu. Tema eluloo kirjutanud Xenophon kujutas teda
ideaalse valitsejana. Kes on see vastuoluline mees?

2. Selline näeb tänapäeval välja ühe ajaloost tuntud teekonna lõpp-punkt. Millise kohaga
on tegemist?

3. 1648.a. 24. oktoobri õhtul teatati kirikukellade helina ning kolmekordse saluudi saatel,
et siiski on lõppenud üks sõda. Läbirääkimised algasid juba 1643. aastal ja kuni lõpuni
toimusid need kahes linnas, Münsteris ja Osnabrückis. Sõja lõppu tähistab Westfaali
rahu. Millise sõjaga on tegemist?
4. Piltidel on ühe Euroopa riigi esimene (valitses aastail 925 – 928) ja viimane kuningas.
Nad kandsid ka sama nime (nagu Roomas Romulused!). Nimetage see riik ja kuningate
nimi.

5. Tallinna vanalinn on muinsuskaitseala aastast 1966. Samuti on muinsuskaitsealad veel
kaheksa vanalinna (Haapsalu, Kuressaare, Paide, Pärnu, Rakvere, Tartu, Viljandi, Võru) a-st
1973 ja Valga linnatuumik a-st 1995. Nimetamata on veel kaks muinsuskaitseala.
Millised?

6. Piltidel on Saksa kantsler (1890-94) ja tema järgi nime saanud tuntud maakitsus.
Viimase pärast on toimunud koguni mitmeid relvakonflikte. Kirjutage see nimi!

7. Kousseri`s elab ligi pool miljonit inimest. Selle näitaja poolest asub ta oma riigis kahe
üle 1,5-miljonilise elanikkonnaga linna (pealinn ja suurim sadamalinn) järel kolmandal
kohal. Tegelikult on Kousseri kaksiklinn nagu Narva ja Jaanilinn. Naaberriigi ligi 1,5miljonilisest pealinnast eraldab Kousseri suur jõgi, mis tekib Lagone ühinemisel Šari’ga
(Chari). Neid kahte linna ühendab sild, mille pildid jõudsid tänavu jaanuaris paljude
väljaannete esilehekülgedele. Sillal olevad tuhanded inimesed püüdsid jõuda just
Kousseri’sse. Nimetage see naaberriigi pealinn?
8. Riigivapi teenetemärk on Eesti Vabariigi teenetemärk, mis on asutatud 1936. aastal
Eesti iseseisvuse väljakuulutamise päeva, 1918. aasta 24. veebruari mälestamiseks.
Esimesed Riigivapi teenetemärgid anti välja 1937. a. Vastavalt praegusele
Teenetemärkide seadusele antakse Riigivapi teenetemärk ainult Eesti kodanikule
kõrgeima astme teenetemärgina riigile osutatud teenete eest. Siiski pole see alati nii
olnud. Üldse anti 1940. aastani välja vaid 21 Riigivapi teenetemärki, neist 10 Eesti
kodanikele, 10 Soome kodanikele ja üks ühe kolmanda riigi välisministrile (1932-39).
Keda (eluaastad 1894-1944) dekoreeris K. Päts 1938.a. Riigivapi I klassi
teenetemärgiga? Õige riik annab 1 punkti.
9. Hiinlased on oma kaubaga ujutanud üle kõikvõimalikud turud erinevates maailma
paikades. Ka kaubad, mida nad pakuvad on väga erinevad: tuhvlitest ja sojatoitudest
kuni autodeni ja kosmosetehnikani. Tsingtao on aga ainus selle tootegrupi kaup, mida
tuntakse ka väljaspool Hiinat. Mis tootega on Tsingtao puhul tegu?
10. Piltidel on kolm kunagist ajakirjanikku, suurele kompaniile (2006.a. netotulu 386
miljonit USD ja 7143 töötajat) alusepanijat (1882). Parempoolseim on Charles
Bergstresser. Kahest teisest mehest kuuleme me sageli koos nimetatutena. Kes nad
on?

11. Küsime üht maailma haruldasemat looma, üht viimaseid lääne inimese poolt leitud
suurulukeid (1992). Mis nimi?

12. Kaua aega arvati, et tegu on väljasurnud organismiga, kellest
on säilinud vaid 150 miljonit aastat vanad kivistised, kuni
1994.a. avastas taime Uus-Lõuna-Walesi Sinimägedes asuva
rahvuspargi töötaja David Noble. Raskesti ligipääsetavas 600
m sügavuses liivakivist kanjonis kasvab seda erilist puud alla
saja isendi. Ta on igihaljas okaspuu ja kuulub vaid
lõunapoolkeral levinud araukaarialiste sugukonda. Teda võib
pidada vanimaks taimeliigiks maakeral, sest ta oli olemas juba
dinosauruste-aegadel. Puu ise aga kasvab kuni 40 m
kõrguseks. Omapärane on ka selle puu okste harunemine.
Tüvest lähtuvad külgoksad ei harunegi, vaid moodustavad
selle tippu käbi. Kui emakäbis seemned küpseks saavad, siis
oks kuivab kogu ulatuses ja tüves olevatest uinuvpungadest
areneb uus külgharu. Kõige erilisemad on aga selle puu okkad.
Need on kolmekujulised – okstel on korraga nii
soomusekujulisi kui ka nõeljaid okkaid. Eestisse jõudis see puu
2007, mil Tallinna ja Tartu botaanikaaiale andis haruldused üle
Austraalia suursaadik. 2005 müüdi seda haruldust Sotheby
oksjonil alghinnaga 640 naela. Mis puuga on tegemist?

13. Knabstrupi tõugu hobune on oluliseks tegelaseks ühes
kirjandusteoses. Nimetage autor ja teos.

14. Üks Briti mereajaloo tuntumaid sündmusi on mäss laeval Bounty aastal 1789 ja
mässajate asumine Pitcairni saarele. Bounty reisi eesmärk oli tuua Tahitilt LääneIndiasse ühe taime istikuid. Selle taime vilju sooviti kasutada odava toiduna orjadele.
Kuna Bounty laadung sihtkohta ei jõudnud, täitis ülesande 1791.a. laev Providence
(mida juhtis sama kapten, William Bligh), tuues 2126 küsitava taime istikut ja sadu
muid liike, et neid Lääne-Indiasse istutada. Asja iroonia oli, et orjad Jamaical keeldusid
neid vilju söömast ja seega oli ekspeditsioon tulutu. Aga siiski – mis taime otsiti ja
toodi? Sarnase nimega (väikese lisandusega) Aafrikas ja Austraalias kasvav taim
(perekond Adamsonia) on oluliselt tuntum.
15. Eestis pesitseb 6 liiki kotkaid. Eesti keeles „kotka” nime kandvad linnud ei ole
lähisugulased. Ühist perekonnanime /Aquila/ kannavad vaid kaljukotkas ja
konnakotkad. Ülejäänud kuuluvad kõik eri perekondadesse. Tõenäoliselt pidas nimetus
„kotkas” silmas linnu kõverat nokka: soome murdes tähendab see naela painutatud
otsa. Kaugete sugulaskeeltega ühine on hoopis vanem nimetus, mis algselt tähendas
kotkast ja sisaldub praegugi soome rahvakeelses kalakotka nimetuses, samuti on
kalakotka rahvapäraste nimetuste seas eesti keeles. Huvitaval kombel tähistab see
vana nimetus nüüd meile ühte teist lendavat elukat. Kirjutage see nimi!

16. Milline kihelkond?

17. Gabrielle Bonheur Chasnel ehk Coco Chanel oli teada-tuntud üleilmne moeguru, kes
mõtles välja ka mõningate parfümeeria toodete retsepte. Kus aga asub Coco Channel
ehk Coco kanal, mis eraldab Suur-Coco saart Väike-Coco saarest? Vastata võite nii
saarestiku kui mere täpsusega. Muuseas nende, nii saarestiku kui mere nimi langevad
ühte. Sealkandis on veel teisigi huvitava nimega geograafilisi objekte nagu Lauasaar
(Table Island), Intervjuu saar (Interview Island), Helisaar või Kõlasaar (Sound Island),
Sombreero kanal (Sombrero Channel). Huvitav on seegi, et saarekeste suurim linn,
halduskeskus kannab sama nime ühe Euroopa riigi hiljutise peaministriga.
18. Selles riigis on võimul ilmselt maailma vanim president - Josefa Iloilovatu Uluivuda,
kes on sündinud 1920. aastal. Katkend tema kõnest : Ni sa bula, Ni sa bula vinaka
/Soe teretulemast ja head tervist teile kõigile/. Näete ka selle riigi vappi. Milline riik?

19. See järv kannab sarnast nime selle riigiga, kus ta asub. Tegu on Lõuna-Ameerika
sügavaima järvega – suurim sügavus 500 m, keskmine sügavus 150 m. Sellest järvest
natuke põhjapool asub enam-vähem sama suur Viedma järv, mis on küsitava järvega
ühendatud La Leona (Emalõvi) jõe kaudu. Mis järvest on jutt?

20. Küsitavast linnast on saanud inspiratsiooni kirjanik Ann Rice oma kuulsatele
vampiiriromaanidele, Tennessee Williams selle linna trammidest oma näidendile
„Tramm nimega „Iha”” ning Sting kirjutas laulu „Moon Over Bourbon Street”. 1718.a.
asutatud linnas asub 6 ülikooli, toimuvad Mardi-Gras pidustused ning EXPO on seal
toimunud 1884 ja 1984. Mis linn?

21. Näete nelja ühe linnaga seotud pilti (monument „Meie ja meie mäed“, valitsusehoone,
linna peatänav, kohalikud elanikud rahvusriietuses). Selle linna ajalooline nimi on
Vararakn, aga praegu on ta ühe vabariigi pealinnaks ja kannab isikust tuletatud nime.
Linnal on alates 2005.a. ka sõpruslinn USA-s – Montebello. Mis linn?

22. 1937 Pariisi maailmanäitusel sai Balti riikide paviljoni eest Grand Prix üks Tartus sündinud
arhitekt (1900-1964). Pärnus on ta osalenud Mudaravila hoone ja hotell Vasa loomisel.
Skitseeris Eesti saatkonna hoone Riias. 1939 lahkus Eestist ja võeti kohe tööle riigiarhitekt
Albert Speeri büroosse. Osales Suur-Berliini keskuse planeerimisel. Pärast sõda
projekteeris Jugoslaavia esinduse Berliinis, mis praegu on Ukraina saatkond. Ta nimi
langeb kokku ühe Saksamaa linna nimega, kus muuhulgas korraldatakse rahvusvahelisi
mänguasjade messe. Kes?
23. Inimvajaduste hierarhia on inimesele omaste vajaduste kategoriseerimise ja
väärtustamise süsteem. Üks tuntumaid sotsioloogiliste ja bioloogiliste vajaduste liigitusi
pärineb küsitavalt ja seda kujutatakse tavaliselt püramiidina. Selle kohaselt on
inimvajaduste hierarhia järgmine: 1. füsioloogilised vajadused – seksuaal-, vee-, toidu- ja
unevajadus; 2. turvalisusvajadus – vajadus kaitstuse järgi; 3. armastus- ja
kuuluvusevajadus – vajadus kuuluda mingisse enda jaoks olulisse rühma ja tunda, et
temast hoolitakse; 4. tunnustusvajadus – vajadus teiste poolt väljendatava tunnustuse
järele; 5. eneseteostusvajadus – vajadus saavutada kõik see, milleks inimesel jätkub
võimeid, oskusi ja teadmisi. (jaotusi on ka 4 või 8). Kõrgemat vajadust tunnetab inimene
siis, kui madalam on rahuldatud. Kelle nime (pildil) see hierarhia kannab?

24. Mille (millise süsteemi) järgi saab riigid jagada omavahel vastandlikesse paaridesse
järgmiselt: Gruusia paaris Egiptusega, Austraalia Ukrainaga, Haiiti Taiga, Ida-Timor
Leeduga, Aserbaidžaan Lõuna-Aafrika Vabariigiga? Sarnaseid paare on veelgi. Eestil, nagu
ka mõnel teisel riigil, selles süsteemis paarilist ei ole.
25. Kuulete Richard Tauberi esituses lugu “Dein ist mein ganzes Herz”. Kes on helilooja? Tekst
on selline :
Wohin ich immer gehe,
Dein ist mein ganzes Herz!
ich fühle deine Nähe.
Wo du nicht bist, kann ich nicht sein.
Ich möchte deinen Atem trinken
So, wie die Blume welkt,
und betend dir zu Füssen sinken,
wenn sie nicht küsst der Sonnenschein!
dir, dir allein! Wie wunderbar
Dein ist mein schönstes Lied,
ist dein leuchtendes Haar!
weil es allein aus der Liebe erblüht.
Traumschön und sehnsuchtsbang
Sag mir noch einmal, mein einzig Lieb,
ist dein strahlender Blick.
oh sag noch einmal mir:
Hör ich der Stimme Klang,
Ich hab dich lieb!
ist es so wie Musik.
Dein ist mein ganzes Herz

26. Keda kujutatakse? Kreeka 100 drahmi, 1967.

27. Šveitsi firma Rüegg Cheminée AG toodangu hulgas on mudelid Da Vinci, Jupiter,
Kyros, Mars, Merkur, Miro, Monet, Neptun, Orion, Orpheus, Rubens, Uranus, Venus jt.
Millega on tegemist?

28. Mis nime kandis A.G. Belli abiline, kes oli juhuslikult avastanud, et mitme telegrammi
üheaegset edastamist võimaldava süsteemi juures töötava Belli häält oli juhtme kaudu
kuulda. See mees on ka tehnika ajaloos kui esimese telefonikõne vastuvõtja - 1876.a.
Bostonis ütles Bell: „Härra …, tulge siia. Mul on teid vaja”.
29. Kes oli see eesti teadlane, kes pani aluse põlevkivitoodete kantserogeensuse
uurimisele ja eksperimentaalsele onkoloogiale? Ta tegi ka väga palju ära selleks, et
eesti arstid saaksid aru üksteise jutust ja et ka patsientidele oleks võimalik eesti keeles
tema seisundit seletada. Tänu temale on meil nüüd rikas eestikeelne arstiteaduslik
terminoloogia. Ta armastas väita, et „täpne keel tagab täpse teadusmõtte“.
30. Eestiga seonduvate inimeste järgi on saanud nime 13 kraatrit taevakehadel. Neist 11
on Kuul, mütoloogiast pärit Uku Saturni kaaslasel Rheal. Kelle järgi on nimetatud
kraater Veenusel?

31. 2005. a. valiti Leedu parimaks sportlaseks Virgilius Alekna ja Šarunas Jasikeviciuse
ees maailma- ja Euroopa meister Žydrunas Savickas. Mis ala tegija see tänaseni
tippvormis olev mees on?
32. Tuntud sportlane ja Tarzan oli teatavasti ujuja Johnny Weissmüller. Hollywoodi
filmides mängis aga Tarzanit teinegi sportlane, 1928.a. Amsterdamis OM hõbemedali
võitnud Herman Brix (näitlejanimega Bruce Bennett). Samas sai 12. koha eestlane
Nikolai Feldman. Mis alal nad võistlesid?
33. Kes on fotodel (üks ja seesama sportlane)?

34. Selle riigi jalgpallielule pani aluse juba 1885 sir Arthur Borton, jalgpalliliit asutati 1900
ja FIFA-ga ühineti 1959. Kuna maad, millele kõlbas vutistaadion rajada, oli vähe, siis
esimene rahvusstaadion rajati 1910 osaliselt endise Braxia surnuaia alale. Praegu
toimuvad nii rahvuskoondise kui kõik meistriliiga mängud uuel rahvusstaadionil, mis
valmis 1980. Selle riigi erinevates liigades osaleb ilmselt kõige enam püha-nimelisi
klubisid: St.George`s F.C. (asutatud 1890, riigi meister hooajal 1916/1917), kaks
St.Joseph F.C.-d (1906; 1968), kaks St.Andrews F.C.-d (1934; 1983), St.Patrick F.C.
(1912), St.Lucia F.C. (1974), St.Venera Lightnings F.C. (1945), St.Lawrence Spurs F.C.
(1968), Villa St.Ignatius F.C., St.Julians F.C., St. Peters F.C. 1972 asutatud San Gwann
F.C. meeskonna hüüd-nimeks ongi „pühakud“ (The Saints). Justkui sellisest pühasajust veel vähe oleks, on Sirens F.C. vutiklubi ennast sättinud St.Paul`s Bay nimelisse linnakesse. Mis riigiga on tegemist?
35. Sõna-sõnalt jaapani keelest tõlgituna tähendab küsitav sõna "mõõga teed", tähistades
traditsioonilist Jaapani mõõgavõitluskunsti. Oma tänasel kujul tekkis ala umbes 200
aastat tagasi, kui harjutamise turvalisuse eesmärgil võeti tegeliku- või puumõõga
asemel esimest korda kasutusele bambusmõõk (shinai). 19. sajandi lõpul ala hääbus ja
enamus kuulsaid mõõgavõitluse koole suleti. 20. sajandi alguses sai Sakakibara
Kenkichi valitsuselt loa ala demonstratsioonide korraldamiseks Jaapanis. 1912. aastal
loodi Jaapani …föderatsiooni. Peale Jaapani lüüasaamist Teises Maailmasõjas keelati ala
Jaapanis kui liialt sõjakas ning natsionalistlik ala. Keeld kestis 1952. aastani.
Tänapäeval harrastab seda maailmas ca. 8 miljonit inimest, neist 7 miljonit Jaapanis.
Tänapäeval on ala aktiivne võistlussport. Eestis tegutseb … Föderatsioon.
Maailmameistrivõistlused toimuvad alates 1970. aastast iga kolme aasta tagant. Mis
ala?

36. Küsitav oli näitleja, lavastaja ja teatridirektor (1928 - 1986). Üks Nukuteatri esimesi
näitlejaid (1952) ja ETV esimesi töötajaid (režissööri assistent 1955). Tuntumaid töid:
Eesti Telefilmi esimene joonisfilm „Huviline filmikaamera” (1971), "Külmale maale"
režissöör, 7-osalise seriaali „Kolm rubiini” režissöör. Ka tema abikaasa oli kunagine
Nukuteatri näitleja, kelle laiemalt tuntud roll oli Tipp ETV legendaarses lastelavastuses,
tuntud on ka nende kaks poega. Kes?
37. Viinistu katlamajas esitatav näidend „Syrrealistid“ põhineb autentsete sürrealistide
elulugudel: Dali, Breton, Duschamp, Tzara, Bunuel jt. Kes oli see näitleja, kes pälvis
2007 eesti teatri aastapreemia mees-kõrvalosa eest? Ta mängis „Syrrealistides“ nii
Nobeli laureaati, hobusemaalijat, seltsimees Baumani, syrrealistlikku härrat kui saia
peas. Muuseas, juba 2003 hinnati tema näitlemist Väikese Antsuga – Eesti
Draamateatri kolleegi-preemiaga parimale mees-kõrvalosatäitjale. Praegu tunneme
teda kindlasti rohkem ühe teleseriaali kaudu.
38. See 2000. aastal valminud film toodeti 10 riigi (Taani, Saksamaa, Holland, USA,
Suurbritannia, Prantsusmaa, Rootsi, Soome, Islandi ja Norra) ühistöös. Film pälvis
Cannesi filmifestivalil “Kuldse Palmioksa” ning parima naisnäitleja auhinna. Üheks
peaosaliseks oli Catherine Deneuve. Millisest filmist on jutt?
39. Küsitav filmirežissöör sündis 1896 (1895 vkj) Belostokis (Bialystok) ja suri 1954
Moskvas. Tema „filmisilma” (kino-glaz, film-eye) teooria, mille kohaselt kaamera on
inimsilma taoline instrument, mida on kõige parem kasutada reaalse elu sündmuste
näitamiseks, mõjutas 1920. aastatel dokumentalistika ja kinorealismi arengut. Ta
üritas luua unikaalset kinokeelt, mis oleks vaba teatri mõjudest ja kunstlikust
stuudiolavastusest. Ta tegi kroonikafilme Vene kodusõjast (?????? ? ?? ?????? ? ? ? ,
1919; ? ?? ? ?? ? ??? ? ? ? ?? , 1920). Ta eksperimenteeris palju. Väljapaistvamaid filme:
? ???? , ?????! (1925), ? ????? ????? ? ? ?? (1926), ? ?? ? ???? ??? ? (1928), ? ?????? ?
?? ? ??? ? ?????? (1928), ? ? ? ? ??? ? ? ?? ????? (1930), ??? ? ???? ? ? ?? ? ?? (1934).
Hiljem sai ta NL-i Dokumentaalfilmide Keskstuudio direktoriks. Tema töö ja teooriad
said aluseks dokumentaalse realismi (cinéma vérité) taasavastamisel 1960. aastatel.
Kes?
40. Küsime kaht matemaatikaõpikute autorit. Ühelt neist ilmus esimene õpik juba 1964.a.
ja praegugi on 4.-9. klassi matemaatikaõpikute kaanel tema nimi. Koos võideti
1988.a.-l üleliiduline konkurss, see õpik ilmus ka vene, läti, leedu, ukraina, valgevene,
rumeenia, ja tatari keeles, veel 2003.a. aga USA-s Iowas inglise keeles. Kes on need
mehed, üks tollase TPedI professor ja teine Vändra kooliõpetaja?

41. Küsime üht baltisaksa kunstnikku. Ta õppis arstiteadust Tartu ülikoolis, kunsti Berliinis ja
mujal Euroopas. Aastast 1821 töötas Eesti- ja Liivimaal portretistina, 1824-1830 oli õpetaja
Smolnõi instituudis Peterburis, hiljem tegutses jälle Baltimail. 1839 sai Peterburi
kunstiakadeemialt vabakunstniku nimetuse. Osales 1842 Eestimaa Kirjanduse Ühingu
asutamises, samast aastast töötas Peterburi ülikooli ning mere- ja pedagoogilise instituudi
joonistusõpetajana. Tõi ühena esimestest baltisaksa kunsti eesti, liivi ja ka soome
ainestiku. Tema looming ajendas J. Kölerit kunstnikukutset valima. Teoseid: Tarwasto
moisa Anss, Tarwasto moisa Türni Karel, Ewa Pölzamalt, F.R. Faehlmanni portree. Kes?

42.Kelle autoportreed?

43.1703-1770 elanud kunstnik, kelle maalides peegeldus XVIII sajandi prantsuse seltskonna
elu- ja armastusejanu, kergevõitu eluviisid ja pealiskaudsus. Ta armastab eriti vana-kreeka
jumalate armuseiklusi, kuid maalis ka kaasaegseid ja maastikke. Maalinud 4 laepilti
Fontainebleau lossi nõupidamissaalis. Louvre’is on nt Vulcanuse sepikoda, Londonis
gobeläänivabrikule maalitud Päikese tõus ja Päikese loojumine. Kes?

44. See valitseja pidas väga lugu kirikumuusikast. Ta osales jumalateenistustel korduvalt
kirikukoori lauljana. Ise oli ta loonud pseudonüümi Parfeni Jurodivõi taha varjunult
vähemalt kolm kaanonit (üks oli koguni peaingel Miikaelile pühendatud) ning kaks Piibliainelist kirikulaulu ehk stihhiirat. Kes?
45. Millist ansamblit kuulete?

46. Eesti hetke üks tunnustatumaid flöödimängijaid on sündinud 1973. a Tartus. Ta on
ERSO flötist ja aktiivne sooloesineja. Tema esitatud muusikat on plaadistatud mitmetes
tuntud firmades, Naxos on välja andnud Lepo Sumera “Seenekantaadi”, Antes Sumera
“Odaliskid”. Ta on esinenud koos Martin Ostertagi, Ulf Rodenhäuseri, Ida Bielerandi ja
Kalle Randaluga. Väga palju on ta teinud koostööd Heiki Mätlikuga, on ka Mätliku
“Kitarriaabitsa” kujundaja. Ta on ka aktiivne sportija, võtab osa Elioni
rattamaratonidest. Spordipisiku on ta ilmselt saanud oma isalt, kes mängis aastaid
“Kalevis” korvpalli (ja kandis ka kaptenipaela). Kes?
47. See 1853. aastal esietendunud ooper on üks kõigi aegade populaarsemaid. Ooperi
tegevus toimub 1409 a. Biskaias ja Aragoonias. Peamised osad : Leonora (sopran),
Azucena (mezzosporan), Manrico (tenor), krahv di Luna (baritone). Vendade Marxide
legendaarne 1935. aasta komöödiafilm “ A Night at the Opera” sisaldab mitmeid
stseene sellest ooperist. Eestis lavastati seda esmakordselt 1926 Vanemuises. 9.
veebruaril 2008 toimus seal taas selle ooperi esietendus. Milline ooper ja kes on selle
autor?
48. Küsime kahte eesti naiskirjanikku. Üks neist, luuletaja ja lastekirjanik (s.1964), on
teinud teisest (s.1938) nii ülikooli kursuse-, bakalaureuse- kui ka magistritöö
(vastavalt 1990, 1996 ja 2001) ja lõpuks avaldanud ka raamatuna põhjaliku uurimuse
tema elust ja loomingust («… …: Miski peab olema püha», Tartu 2004). Kes on need
kaks kirjanikku?
49. Kes pani esimesena kirja Hamleti kurva loo? Ta elas u. 1150 – 1220.
50. Kui USA majandusajakiri Forbes pani 2007.aastal taas järjekorda enim teenivad
kadunukesed (1. Presley, 2. Lennon), platseerus küsitav kirjanik (1904-1991) 7.
kohale. Ta on kirjutanud ligi 50 lasteraamatut ja neid ka illustreerinud, tema raamatuid
on müüdud üle 250 miljoni. Tema tuntuima raamatu The Cat in the Hat eesti- ja
venekeelse tõlke saatesõnas (Tallinn 2005) märgib Igor Gräzin, et küsitav on Ameerika
populaarseim poeet-muinasjutuvestja, enamik ameeriklasi pidavat nimetatud
värsivormis õpetlikku lugu teadma alates 5. eluaastast, sageli peast. Kes? Raamatutes,
mida teised illustreerisid, kasutas ta pseudonüümi Theo LeSieg.

Vastused
1.

Kyros II Suur

Küüros, Pärsia suurriigi rajaja, kuningas (559-529), Piiblis Koores. Lubas
juudid tagasi Paabeli vangipõlvest
2. Canossa
Heinrich IV Canossas käik 1077.a. paavst Gregorius VII juurde.
Tänapäeval Itaalias kommuun Reggio nell’Emilia’s
3. Kolmekümneaastane sõda
4. Horvaatia,
Tomislav II 1941-43: prints Aimone Roberto Margherita Maria Giuseppe
Tomislav
Torino of Savoy (1900-1948), 4. Aosta hertsog
5. Lihula, Rebala
Lihula vanim asustus a-st 1973, Rebala a-st 1987
6. Caprivi
Leo von Caprivi (Georg Leo Graf von Caprivi de Caprara de Montecuccol),
1831-1899. Namiibias Caprivi Strip (Caprivizipfel, polosa Kapriva)
7. N`Djamena
Varem Fort Lamy – Tšaadi pealinn, 1 471 000 (2007); sõjalise riigipöörde
katse ajal püüdsid kümned tuhanded inimesed jõuda Kameruni linna
Kousseri`sse; Kameruni pealinn Yaoundé – 1 834 800 (2006) ja suurim
sadamalinn Douala – 1 768 400 (2006) elanikku
8. Józef Beck
Poola välisminister
9. Õlu
Tsingtao (Quingdao – „roheline saar“) oli 20.saj. alguses Saksa sadam
nagu Hong Kong kuulus Suurbritanniale või Macao Portugalile; ka Tsingtao
õlletehase rajasid sakslased; Tsingtao õllesort on Lager/Pilsner; alkoholi
sisaldus 4,25 abv
10. Charles Henry Dow, Dow Jones & Company. Annab välja Wall Street Journali jpm; Dow võttis
Edward David
kasutusele DowJonesi indeksi.
Jones
11. Saola
12. Volleemia
Wollemia W.G.Jones et al. Ja Wollemia nobilis W.G.Jones et al; nime on
saanud avastuskoha järgi – Wollemi rahvuspark (aborigeenide keeles
wollemi - "vaata ringi"); Noble näitas võrset dendroloog Wyn Jonesile,
kellelt sai puu osa oma lad.k. nimest, uurimisel osales ka Jan Allen,
temaltki pisuke nimeosa.
13. Astrid Lindgren,
Knabstrup ehk knabstrupper. Praegu kasvatatakse peamiselt Taanis.
Pipi Pikksukk
14. Leivapuu
Artocarpus,
breadfruit
plant.
Piimmahlaga
lehtpuude
perekond
mooruseliste sgk-st; u. 50 liiki pms Aasia troopikas. Toiduks tarvitatakse
hrl. keedetuna või küpsetatuna tärkliserohket viljaliha ja seemneid.
[Ahvileivapuu
on
Adamsonia,
lehtpuude
perekond
villapuuliste
sugukonnast, 10 liiki Aafrika ja Austraalia troopikas. Harilik a. e. baobab]
15. Sääsk
16. Kanepi
Tornis aotäht
17. Andamani
Halduskeskus Port-Blair (Suurbritannia ekspeaminister Tony Blair);
Intervjuu saar kuulub küll Nikobari saarestiku koosseisu, kuid neid võib
käsitleda ka ühise nimetaja all (kas suurem ehk Andamani saarestik või
Andamani ja Nikobari saarestik); meri aga kannab Anamani nime (teiselt
poolt uhub saari Bengali laht); põhjas on naabriks veel ka Preparaadi
saareke (Preparis Island).
18. Fidji
Mataniku Tu-Vaka-i-kaja ko Viti = Fidzi Saarte Vabariik. Josefa Iloilo
president aastast 2000.
19. Argentino
Lago Argentino. Huvitaval kombel on viedma vene keeles nõid. Asub
Patagoonias Los Glaciares`e Rahvuspargis; järve kaldal asub linn nimega
El Calafate. Järv on magedaveeline ja sügav seetõttu, et seda läbib aegajalt jääliustik; nii Viedma kui Argentino järve pindala on umbes 1500 km2
(võrdluseks Titicaca – 8300 km2 , suurim sügavus 304 m, keskmine
sügavus 140-180 m).
20. New Orleans
Iga-aastased Mardi Grasi pidustused on üks maailma suurimaid tasuta
festivale ja meelitab ligi kuni sada tuhat turisti. Mardi Gras on New
Orleansis püha nagu jõulud või jaanipäev. Või ajaliselt nagu meie
vastlapäev. Liikuv püha on määratud Lihavõtete järgi - 46 päeva enne
seda teisipäeval, Fat Tuesday .
21. Stepanakert
Nimetatud armeenia revolutsioonitegelase Stepan Šaumjani auks; aseris –
Hankendi
22. Aleksander Nürnberg Mänguasjamess iga aasta veebruaris
23. Abraham (Harold) Maslow
USA psühholoog, 1908-1970
24. ISO 2-tähelised
Gruusia – GE ; ge Egiptus – EG ; eg. Austraalia – AU ; au Ukraina – UA
maakoodid või e; ua. Haiiti – HT ; ht Tai – TH ; th. Ida-Timor – TL ; tl Leedu – LT ; lt
postis ja internetis
Aserbaidzaan – AZ ; az Lõuna-Aafrika Vabariik – ZA ; za.
kasutatavad riikide Albaania (AL; al) ja Laose (LA; al), Ameerika Samoa (AS; as) ja Saudi
domeenid
Araabia (SA; sa), Armeenia (AM; am) ja Maroko (MA; ma), Komoorid
(KM; km) ja Makedoonia (MK; mk) ning Eritrea (ER; er) ja Reunioni (RE;
re). Eestil on see teatavasti EE või ee, seega paarilist pole. Samuti ka
Barbados (BB; bb), Birma ehk Myanmar (MM; mm), Trinidad ja Tobago
(TT; tt) ning Kookossaared (CC; cc).
25. Ferenc Lehar
Operett “Naeratuste maa”
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26. Demokritos
Abderast

27. Kaminad
28. Watson
29. Pavel Bogovski

30. Koidula
31. Rammumees

32. Kuulitõuge
33. Jelena Jankovic
34. Malta

35. Kendo
36. Ants Kivirähk
37. Margus Prangel
38. Tantsija pimeduses
39. Dziga Vertov
40. Aksel Telgmaa, Enn
Nurk
41. August Georg
Wilhelm Pezold
42. Francisco Goya
43. François Boucher
44. Ivan IV Julm
(Groznõi)
45. Kiss
46. Janika Lentsius
47. Giuseppe Verdi,
„Trubaduur”
48. Valeria Ränik,
Lehte Hainsalu
49. Saxo Grammaticus
50. Dr. Seuss

u. 460-370 eKr, oli vanakreeka mõtleja, aatomiõpetuse rajajaid ühes
Leukipposega. Väitis, et ümbritsev maailm koosneb lõpmatust arvust
üliväikestest jagamatutest osakestest – aatomitest. Nende ühinemisel
võib saada lõpmatu arvu väga erinevate omadustega mitmesuguseid
esemeid. Kinnitas, et aatomid liiguvad, ent taandas liikumise vaid
lihtsatele asendimuutustele. Huvitus kõigist loodusteadustest. Oli tuntud
suure rännumehena ning teda hüüti naervaks filosoofiks.
Kaminasüdamikud. Cheminée on prantsuse keeles kamin
Thomas Augustus Watson, 1854-1934. Sherlock Holmes’il oli ka dr
Watson
1919-2006. Ta tõlkis inglise keelest rahvusvahelise haiguste
klassifikatsiooni ning lõi 1968 Lyonis rahvusvahelises vähiuuringute
keskuses kantserogeenide osakonna.
Diameeter 72,5 km, 64,3o/139,6o
2 x IFSA maailmameister (2005, 2006), IFSA Eur. meister 2005, 6 x
Arnold Strongman Classicu võitja (2003-08), jõutõstmises MM hõbe
(2000) ja 3 x EM hõbe (1999-2001). Samanimeline jalgrattur tiitleid ei oma.
15,75 m
Riigi tuntuim klubi on 26-kordne meister Sliema Wanderers;
rahvusstaadion on Ta`Qali; kaks St.Joseph F.C.-d ja kaks St.Andrews
F.C.-d asuvad erinevates linnades; osa klubisid mängivad Gozo-liigas
Abikaasa Ingrid, pojad Juhan ja Andrus
Praegu osaline populaarses teleseriaalis „Brigaad 3“ – endisest rallisõitjast
kiirabi autojuht Anti Nolli rollis
Dancer in the dark, lavastaja Lars von Trier, peaosas Björk
Õieti Denis Arkadyevich Kaufman
Enn Nurk tegi omal ajal mälumängu Vändra Karu
[pe:tsolt]1794-1859, sündis Rakveres. Poeg (s.1832) ka kunstnik,
Maikrahvi sissesõit Tallinna.
Francisco José de Goya y Lucientes, 1746 - 1828
Louis XV õukonnakunstnik. Tuntumaid töid: Diana pärast suplust, Venuse
tualett, Madame de Pompadour
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„Detroit Rock City” ja "Crazy Crazy Nights"
“Il trovatore”
Valeria Ränik «Lehte Hainsalu: Miski peab olema püha» Tartu 2004, 264
lk
Keskaegse Taani ajaloolane,
[sjus:] Theodor Seuss Geisel
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