
VAIKELULINE USUELU, 47. KLOOSTRIMÄNG 13.08.2011 
 
1. Mille peal asub see kuju?   2. Mis pealkirja kannab see Eduard Wiiralti kuulus töö? 

   
 
3. Millega on tegemist? 

  
 
4. Millega on tegemist?    5. Mis mõis (Wellenhof)? 

      
 
 



6. Kes on see naine kuulsa mehe kõrval?     

          
 
7. Kelle monument see on?  8. Millega on tegemist?  

  
9. Kelle villa see praegu laialt tuntud maja oli?  10. Kes? 
 

  
 



11. Mis lind (Bucephala clangula)?  12. Kes? 

  
13. See relv kannab ühe riigiga sarnast nime. Millise? 

  
 
14. Kes?                        15. Kes? 

                 

 
 
16. Kes on kunstnik? 



  
 
 
17. Mis see on? 

  
18.Mis nime kannab see vulkaan? 

  
19.Mis taime maapelased mugulad need on? 

  
 
20. Kelle nime need liblikad kannavad? 



  
 
 
 
 

21. Malta rist on nii Malta saare kui ka Püha Johannese Ordu rüütlite sümbol. 1050.a. seadsid 
itaalia kaupmehed Jeruusalemmas sisse hospidali, mille tähistamiseks kasutasid oma 
linnvabariigi tähist.  

      Mis vabariiki tähistas algselt Malta rist? 
 
22. Eesti raamatuturule on uuel iseseisvusajal jõudnud üle viiekümne nn. piibli - käsiraamatu – küll 

aiandusest, küll mustkunstist. Pole veel Rohelist Piiblit, mis USA-s ilmus 2008. a. 
      Mille poolest tõsiseltvõetav „The  Green Bible“ erineb tavalisest piiblist? 
 
23. Nende igapäevaste esemete, eriti venekeelses nimetuses, tuleb esile hirmu olemasolu. Vanad 

slaavlased voolisid neid loomaluudest ja kaunistasid maagiliste ornamentidega, mis sulgesid 
kurja vaimu tee inimese hinge juurde. 

      Mis igapäevaasjadest jutt? 
 
24. End Moosese järglaseks kuulutanud Zagwede dünastia kuningas Gebre Mesqel ehitas oma 

pealinna Roha ümbrusse usulise hädavajaduse tõttu 11 ehitist. Meie aega on need UNESCO 
kultuuripärandi ehitised jõudnud kuninga hüüdnime järgi, mis andis tervele pealinna - alale uue 
nime.  

      Kuidas kuninga hüüdnimi, fikseeritud UNESCO kultuuripärandis? 
 
25. Muusika 
 
 
TEHNOLOOGILINE; 47. KLOOSTRIMÄNG, 13.08.2011 
 
26. 2008.a. tegi üks inglane oma 370 cm diagonaalmõõtmega autoga J - pöörde piiratud 378 cm 

ruumis ning seda peeti Guinessi rekordi vääriliseks. 
      Seletage mõne sõnaga lahti autoasjanduses tuntud J - pööre ? 
 
27. Üks Stockholmi arhipelaagi Resarö saare küla ja sellega seonduv on keemiahuvilistele tuttav 

juba mitusada aastat. Mis küla? 
 
28. Klassikalisest konjakist erinevat jooki, tänapäevase konjaki esiisa tehakse Falle Blanche´i 

viinamarjast ikka sellessamas Cognac´i linnakeses. Jooki serveeritakse kaunis jahedalt. 
      Mis väljapaistev erinevus tal nn. klassikalisest konjakist? 
 



29. Esimesed uuemaaegsed seadmed valmistas horvaadi päritolu fregatikapten Ivan Vukic, 
itaaliapäraselt Giovanni Luppis 1870 - ndail. Esimene eksemplar liikus klaasist purjede, teine 
kellavedru jõul. Kuna Luppis ei tulnud juhtimisprobleemidega toime, müüs ta patendi inglise 
puuvillapleegitusinsenerile, kes võttis kasutusele kolbmootori ning kelle nimega seadet enim 
seostatakse. 

      Mis seadeldisest jutt? 
 
30. Poola nn. seitsme ime hulka kuulub 80,5 km pikkune Elblagi kanal, mis ühendab Warmia 

järvede ala merega.. Süsteem valmis 1886. aastaks tolleaegse Preisimaa kaupade ja tooraine 
liigutamiseks ning on nüüd turistide tarbeks korrastatud. Kanalil tuleb 10 km lõigul ületada 104 
m kõrguste vahe, mida ei ole tehtud lüüsidega. 

      Mis tehnilist lahendust vanad preislased vastavalt tolle aja vaimule kasutasid? 
GEOGRAAFILIS - POLIITILINE; 47. KLOOSTRIMÄNG, 13.08.2011 
 
31. Üks virtuaalse Kaukaasia emiraadi rahvas on saanud nime Tšingis – khaani pojapoja järgi, kes 

olevat olnud Kuldhordi tegelik juht kuni oma surmani 1300. a. 100 tuhandelise rahva ladina -
tähestikulise õigekirjasüsteemi lõi 1930-ndail rahvavalgustaja A. Džanibekov, praegu valitseb 
kirillitsa. Oma ajalehed, teater, õieti ka koolid puuduvad. Mõnda aega tegutses kultuuriselts 
BIRLIK. Mis nimega on see omakultuuriliselt viletsas seisus karjakasvatajarahvas, kelle hulgast 
pärit ka väidetav selleaastane Domodedovo lennujaama pommimees Magomed Jevlojev? 

 
32. Mees olevat praegu kuulsaim veel elus olev maadeuurija. Esimese inimesena käinud jalgsi 

mõlemal poolusel, avastanud Omaanis kadunud Ubari linna, tõusnud Eigeri tippu mäe 
põhjanõlval – ja veelgi vägitegusid. Kelle autobiograafia hiljuti meiegi poodides olnud.  

       „Hull, halb ja ohtlik tunda“ ? 
 
33. USA ametivõimudele on palju ebameeldivust põhjustanud siuude hulka kuuluva rahva liit, kes 

deklareeris 2007.a. dets. Republic of ... loomist 200 000 km² - l. Vabariik on viie USA osariigi 
aladel, suurim linn piirkonnas Nebraska linn Omaha , kus 400 tuh. elanikust indiaanlasi küll 
vaid 8000. Indiaanlasi elab „uues“ riigis u.100 tuhat. Mis indiaanirahva nimeline riik see on, 
mida ükski välisriik pole muidugi tunnustanud, kuid kes aegajalt tuletab end rahvusvahelisele 
üldsusele meelde? 

 
34. Briti valitsus lõi Chagose saarte ümber maailma suurima merekaitseala, 544 000 km². 
       Mis riik kaitsealale lähim ( 2p. ) või mis ookeanis see asub (1p.) ? 
 
35. Ese 
 
INIMESTEGA VÄÄRISTATUD USUELU; 47. KLOOSTRIMÄNG, 13.08.2011 
 
36. Kui eelmine Moskva patriarh Aleksius II oli pärit Eestist, siis praegune, Kirill, kodanikunimega 

Vladimir Gundjajev, on esivanemate poolt pärit Nižni - Novgorodi kubermangust ning samast 
rahvusest, kui 17. saj. elanud suur vene õigeusu reformija ja patriarh Nikon. 

      Mis meie sugulusrahva esindajad on patriarhid Nikon ja Kirill? 
 
37. Kivirähu värskem näidend „Ingel, ingel, vii mind taeva...“ on kahe tegelasega esimese EW aega 

kujutav vanglaetendus, kus kujutatav ajavahemik - vangistus on 14 aastat. Näidend jaotub 
seitsmeks osaks ( iga kestus tinglikult 2 aastat), millest iga kujutab üht surmapattu. Mis viimase, 
seitsmenda alajaotuse pealkiri (ühtlasi surmapatt), kui vabanenud naisvang kommunist Maria 
sammub püstipäi vabadusse? 



 
38. 20.01.2008 valiti Roomas 217 valijamehe poolt hispaanlasest teoloog Adolfo Nicolaos nn. 

mustaks paavstiks, kuna eelmine vastav ametimees hollandlane Peter-Hans Kolvenbach oli ära 
surnud. Mis organisatsiooni juhib nn. must paavst? 

 
39. 1774. a. 22. aprillil fikseeriti viimane teadaolev vastav üldnimeks saanud tegelane, keegi Isaac 

Laquedem, kelletaolisi kerkis Euroopas esile terve keskaja jooksul. Tegelaskuju pärit piiblist 
ning seostub Kristusega, kes oma ristikandmisel peatus jõu kogumiseks. Üks kingsepp tõukas 
teda selga ja karjus: „ Mine kiiremini, Jeesus, miks sa logeled?“ Jeesus vastas rahulikult: „Mina 
lähen ja sina ootad, kuni ma tagasi tulen“. 

      Mis üldnime kandja see 1774. a. viimati ilmunud tegelane? 
40. Muusika 
MÕNED PROHMAKAD, AUSAD VALED JA VÄÄRITIMÕISTMISED;  
47. KLOOSTRIMÄNG 13.08.2011 
 
41. 1957-1979 jäid eluaastateks Sex Pistolsi koloriitsemale kujule, kes sündis John Simon Ritchie 

nime all, kuid bändijuht Johnny Rotten leidis talle kõlavama nime oma kurja kassi järgi, Sex 
Pistolsi sümbolkuju suutiski oma elu põletada 2...3 loomeaastaga. Eestimaa Sex Pistolsi fänn 
vürst Trubetski pani oma „Vennaskonna“ lemmikkamraadile Anti Nõmmsalule analoogilise, 
kuid prantsusepärasema šokeeriva rokkarinime.  

      Mis need analoogial põhinevad kunstiisikute nimed, pandud leebetele natuuridele? 
 
42. Ajalooliselt maailma kuulsamaid tankihävitussuurtükke valmistati 90 tk., kuid nõukogude 

raporteid koondades hävitati neid vähemalt 800. Juulis – augustis 1943 kaotasid sakslased neid 
39 peamiselt miinide tõttu, kuid ise hävitasid 582 nõukogude tanki ja 344 tankitõrjekahurit. 

      Mis nimega see 1943.a. Kurski kaarel debüüdi teinud masin, millega ükski tankist vastamisi ei 
tahtnud sattuda? 

 
43. Põrgutee olevat heade kavatsustega sillutatud. Teadaolevalt andis Sitsiilia kuninganna Jeanne I 

1347.a. käsu asutada Euroopa esimene (?) bordell täiesti humaansetel põhjustel.  
      Millistel? 
 
44. Kui laulusalm väidab, et „ilma okasteta roose pole näinud ükski silm“, siis botaanik kehitab 

selle peale ainult õlgu. Miks? 
 
45. Jalgratas, tõstmine, ujumine, kergejõustik, laskmine (tulirelvast ja vibust) – mille poolest võib 

neid spordialasid teiste suviste OM aladega võrreldes pidada“ võrdsete hulgast võrdsemaks“? 
 
SPORTLIK TEGEVUS, KOHATI TEHNOLOOGILINE; 47.KLOOSTRIMÄNG, 13.08.2011 
 
46. Kolmekordne Eesti meister (1938.a, 1939.a, 1943.a.) jalgpallis, pikaaegne Saksa koondise 

võrkpallitreener oli Müncheni OM üks peakorraldajaid. Ta tütar Marika on Eestis tuntud 
tantsija ja koreograaf. 

      Kes see 1919.a. Tallinnas sündinud sporditegelane? 
47. Teadaolevalt on võistluse „Seljast selga“ maailmarekord 4:51:14, saavutatud Austraalias. 
      Milles 9-liikmelise võistkonna võistlus seisneb? 
48. See hiljuti Eesti avaliku elu hammasrataste vahelt läbi käinud jõustruktuuride mees on tugeva 

sportliku taustaga. Lõpetanud 1988.a. TRÜ KKT ja 2008.a. Sisekaitse Akadeemia, on 10 -
kordne Eesti meister 400 m jooksus ja teatejooksudes. Kes? 

 



49. Inara Mukana , sündinud Lätis Preili linnas, alates 1987. a. kannab nime Ratnik ja on 1999.a. 
AS Kuma toimetaja. 

     Mis spordialadel on daam osalenud edukalt EM -l, MM - l, olnud oma ala Eesti parim ja Eesti 
meister? 

 
50. Amatöörorienteeruja-leiutaja-ärimees Jüri Järvis on konstrueerinud maailmas ainulaadse 

seadme, mis meenutab pulsianduri vööd, kuid sisaldab 12 pisikest vibromootorit. Veel 
arendataval seadmel võib olla lai kasutus nii maastikul kui siseruumides liikujatele, nii 
sõjameestele kui pimedatele. Inimesed saavad vajaliku vibrosignaali kõdistamise- taolise 
aistingu kaudu. 

      Mis probleemi see Eesti mehe väljamõeldud kõdistaja igas olukorras liiklejatele lahendab? 
 
LOOMETEGEVUS, 47. KLOOSTRIMÄNG,13.08.2011 
 
51. Selle suurmehe elukäik on väga lünklikult teada, kuid kindlamad asjad järgmised: 
      - sünnipäevaks kokkuleppeliselt 24.juuni 1400 ( antakse ajavahemik 1394 ...1404), 

   - ta isa oli kangakaupmees Friedrich Gensfleisch zur Laden, kuid ise tuntud pigem kinnisvarast                         
tuletatud hüüdnime järgi, 

- laiem tuntus sai alguse keiser Friedrich II sekretäri kiidukirjast 12.03.1455 tulevasele                                  
paavstile Pius II, 

- mehe tänapäeva jõudnud kätetöö 49 ühikust on neli kõige väärtuslikumat Londonis, Pariisis,      
Washingtonis ja Göttingenis, ülejäänuid omandatud üle maailma, üks ka Jaapanisse. 

   Kes see mees, kes suri oma katkust ja sõjast räsitud kodulinnas, kuid haud pole säilinud? 
 

52.Teater NO99 selle aasta suurettevõtmise pealkiri „The Rise and Fall of Estonia“ on inspireeritud 
Brechti/Weilli 1927.a. satiirilisest ooperist „The Rise and Fall of the City ...“. Mis 
väljamõeldud linna nimi tuleks punktiirile kirjutada? 

 
53. See praeguseks 50. aastane moekunstnik on õppinud aastakese näitlemist, veidi rohkem 

arhitektuuri. Meheliku stiili asjatundjana on tema kujundatud viimase James Bondi ülikonnad 
(varasema igava Brioni kaubamärgi asemel). Ta filmirežisööridebüüt geifilmiga “Üksik 
mees“ olevat suur edu, kus Colin Firth sai loomulikult ka kena ülikonna selga.  

         Kes see moekunstnik – režisöör-gei? 
 
54. 17. saj. lasi Felipe IV ehitada endale Madridi lähedale El Prado metsadesse jahilossi, mille nimi 

eesti keeli oleks „põldmurakas“. Jahipidustustest  kasvas välja hispaanialik muusikažanr, kus 
põimuvad rahvamuusika, tants ja improvisatsioon. Meie Taivo Toomast sai Eestis avaliku elu 
tegelaseks oma klaveriõpetajastaatuse tõttu. Kuid Euroopas ringi rännates kogus ta tuntust just 
selle „põldmuraka“ – žanri laule esitades. Mis on see hispaanialik laulužanr, hispaania 
“põldmurakas“? 

 
55. Muusika 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUHTLEMINE; 47. Kloostrimäng, 13.08.2011 
 
56. 2005.a. pandi Kalifornias San Bruno linnakeses kolme mehe – Chad Hurley, Steve Chami ja 

Jankel Karimi – projektina liikvele internetiportaal, mis läks hästi käima  ja genereerib siiani uusi 
ülemaailmseid tähti ja tähelepandavaid hullukesi. Mis portaal? 

 
57. Noored Udmurdi haritlased tegelevad uue soome – ugri suhtluskeele  loomisega. Keele nime said 

nad Herodotoselt, kes 5. saj. eKr nimetas nii inimesi, kes „elavad maailma äärel“, see tähendab 
nende kodukandis. Mis see „maailmaäärekeel“, milles ka juba laule kirjutatud? 

 
58. Kõnekäänu “Kes ees, see mees“ juured viivad 13.saj. algusse, kui Eike von Repgow hakkas Ida – 

Harzi suulisi pärimusi kirja panema. Mitmesuguste rahvakildude – frangid, tüüringlased, saksid, 
friisid, slaavlased – tavaõiguste kogumik sai nimeks Sachsenspiegel (Saksi peegel), millele 
osundati veel 1932. a. Saksa Riigikohtus. Millisele tavalisele majanduslikule järjekorrale viitab 
kõnekäänd „ Kes ees, see mees“, kus rakendati? 

 
59. Suhtluskunstis on olemas intervjueerija võte juhtida publiku tähelepanu teemavälistele seikadele, 

nn. ignoratio elenchi. See võte on oma nime saanud ühe vene 17. saj. poollegendaarse tegelase 
järgi. Intervjueerija võtte neutraliseerib usutletava rahulik tagasitulek oma põhisõnumi teatavaks -
tegemise juurde. Mis on 17. saj. venelase ja vestluskunsti võtte ühine nimi? 

 
60. 1564.a. tulid Lübecki ja Taani laevad Tallinna lahele, pommitasid linna ja röövisid sadamas 

seisnud peamiselt Rootsi laevad tühjaks. Miks sai Tallinna ja Lübecki sõprus läbi ja lõppes 
hansaaeg? 

      Mis oli rünnaku põhjuseks? ( Lääne poolt on sarnastes pattudes meid praegugi süüdistatud, 
loodetavasti on tagajärjed pehmemad). 

 
LOODUS; 47. KLOOSTRIMÄNG, 13.08.2011 
 
61. Tallinna Botaanikaaia võib-olla haruldasim taim on Austraalia suursaadiku kingitud okaspuu, mis 

arvati juba 200 milj. aastat tagasi väljasurnuks, kuid mõned taimed leiti 15 aastat tagasi ühest 
kanjonist ning võrdustati elusa dinosauruse leidmisega. Rajatud rahvuspargis inimesi nende 
kasvukoha lähedale kõndima ei lubata. 

      Mis puu või samanimeline rahvuspark? 
 
62. Ostetava kala üks kindlam kvaliteedinäitaja on RIGOR MORTIS, mida kalakaupmehed püüavad 

igati pikendada. Mis on RIGOR MORTIS? 
       



63. Eestis on ratsataludes levima hakanud Iirimaal aretatud nn. harrastushobune, kes sai oma nime Iiri 
mustlaste-tinaseppade järgi, kellele ta oli ringiliikumise vahend. Tõuühing The Irish Cob Society 
loodi 1998.aastal. Kuidas seda sõbralikku, tihti musta-valgekirjut karvaste jalgadega mustlashobust 
üle ilma kutsutakse? 

 
64. Eestit külastavad aeg-ajalt hispaaniapärase nimega ilmanähtused derechod (deretšod). 2010.a. 

08.augustil mõõdeti Väike- Maarja meteojaamas ta kiiruseks 36,5 m/sek. ja ta võttis kõrvalt kaasa 
kiriku katuse. 2002. a. derecho  rikkus Keila kiriku katuse ja tõi Tallinna Maakri tänavale 
paadisõidukõlbliku vee.  

      Mille poolest derecho erineb oma sugulasest tornaadost? 
 
65.Ese 
KIRJANDUS; 47. KLOOSTRIMÄNG , 13.08.2011 
 
66. Minu päralt on terve ilm, 
      Minu oma on üksainus maa. 
      Siin on kõike maa ja ilm – 
       Sellest rohkem olla ei saa! 
      Kelle luuleridadest võeti XI Noorte Laulu - ja Tantsupeo „ Maa ja ilm“ moto? 
 
67. Kui mõni nimi tänapäeva isikukultuslikus Aserbaidžaanis  Älijevite omaga võistleb, siis on see 

Aserbaidžaani valgustusajastu peamise esindaja ( elas 1812- 1878) nimi. Mees tegutses 40 aastat 
Tbilisis ida keelte tõlgina. 

      Tema nimelised on rahvusraamatukogu ning Ooperi- ja Balletiteater. Teda peetakse ka Iraani 
nüüdisnäitekirjanduse ja kirjanduskriitika rajajaks. Kes? 

 
68.Ta oli esimesi Eesti menukirjanikke, kes ei peljanud ära kroonukirjaniku magusat leiba. Ida-

Virumaal tutvus kaevurite eluga ja avaldas „Kivid tules“ (1939), eesti esimese valitsusetellimusega 
romaani. Vahepeal kirjutas vanasõnaliselt stiliseeritud keeles rahvaraamatuid. Peale 1940 
juunipööret kirjutas näidendi „Idatuul“, kuid kui Saksa väed sisse tulid, jäi pealkirjaks 
„Lõunatuul“. Pika elu võttis Rootsis kokku memuaarteostes „Hommikust keskpäevani“ (1972) ja 
„Peale päevapööret“ (1976). Kes? 

 
69. 2010.a. käis Tallinnas oma uuele uurimistööle materjali kogumas ülemaailmsele liikumisele 

alusepanijad šoti ajakirjanik Carl Honorè. Liikumisel nime andnud maailmakuulsuse toonud teos 
avaldati 2004.a. ning see on mõjutanud paljusid asju elustiilis, toidukultuuris, linnaelus jne. Millise 
inimliku tahu rõhutamisega on Carl Honorè ja ta teos tuntuks saanud? 

 
70. Muusika 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 



1... 
20  Pildid INIMESTEGA VÄÄRISTATUD USUELU 

1 USA Kapitooliumi kupli tipus 36 Ersad (mordvalased) 
2 Wiiralti Rahutus ( Üksindus) 37 Kõrkus 
3 Meleski Klaasikoda Katarina Lisette 38 Jesuiitide ordu 
4 Paavsti Šveitsi kaardiväe lipp 39 Igavene Juut 
5 Kõltsu mõis. Klooga lähedal 40 laulab Lady Gaga 
6 Vanessa Paradise, J. Deppi abikaasa MÕNED PROHMAKAD 
7 Kekkoneni monument Kajaanis 41 Sid Vicious ja Anti Pathique 
8 Kassimuumiad 42 Sd. KFZ. 184 Ferdinand ( Elefant) 
9 Christian Luther; Tallinnas art-noveau hoone 43 Suguhaiguste epideemia takistuseks 

10 Rež. Michael Haneke 44 Roosidel ogad 
11 Sõtkas; sukelpart haneliste seltsist, pildil isaslind 45 Neil aladel fikseeritakse rekordeid 
12 Näitleja Steve Buscemi SPORTLIK TEGEVUS 
13 Katar 46 Edgar Blossfeldt 
14 Dziga Vertov ehk Deniss Kaufmann 47 Lamba seljast pöetud villast kampsuni tegemine 
15 Jean Claude Killy 48 Aivar Otsalt, tuntud prefekt 
16 Otto Dix 49 Bowling 
17 "Vaenuköis", vaenusääskede vaglad 50 Annab teada põhjasuuna 
18 Emi Koussi, Tšaadis 3415 m LOOMETEGEVUS 
19 "Hotentotileib" ehk kilpkonnalill 51 Johannes Gutenberg Mainzist 
20 Mustlaik- ja punalaikapollo 52 Mahagonni 

 VAIKELULINE USUELU 53 Tom Ford 
21 Amalfi 54 Zarzuela 
22 Loodusest rääkivad kohad roheliselt trükituna, 55 Marsi helilooja G. Gershwin 

 neid üle tuhande SUHTLEMINE 
23 Nõõp; vene keeles pugovitsa  ( hirmutav) 56 Youtube,com 
24 Lalibela liivakivikirikud Etioopias 57 Budinos 
25 Türnpu "Luik" 58 Veskijärjekord; esimestena veskile jõudnute vili  

 TEHNOLOOGILINE  jahvatati varem 
26 Tagurpidi sõitva auto pööramine 180 kraadi  59 Sussanin 

 ja õigetpidi edasisõit samas suunas 60 Vene otsekaubanduse takistamine Hansaga 
27 Ytterbi; sealt nimi neljale elemendile LOODUS 
28 Läbipaistvat, valget värvi 61 Volleemia 
29 Torpeedo; Robert Whitehead 62 Koolnukangestus - kala on jäik, kestab 12 tundi, 
30 Rööbastransport; laevad tõusevad ja vajuvad   jahutades kuni 1 nädal 

 küngastest üle rööbastel 63 Tinker 
 GEOGRAAFILIS-POLIITILINE 64 Ühel joonel liikuv äikeseliin; tornaado pöörlev 

31 Nogai; Nogai stepp 65 Puugieemaldaja 
32 Sir Ranulph Fiennes KIRJANDUS 
33 Lakota vabariik 66 Viiu Härm 
34 Maldiivid, India ookean 67 Mirza Fätali Ahhundov 
35 Lohelaud 68 August Mälk 

  69 Kiirustamise halb mõju; 
   teos " Kiirusta aeglaselt" 
  70 Türgi hümn 

 
 


