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Kass tunneb oma nime kiili, kuid ei näita seda alati välja
Kui kass oma nimele ei rea
geeri, kas ta  ei saa siis oma 
nimest aru või lihtsalt ei viitsi 
reageerida? Jaapani teadlased 
otsustasid selle mõistatuse la
hendada.

Astuko Saito Tokyost Sofia 
Ülikoolist ja  ta kolleegid käi
sid kassikohvikutes ja uurisid, 
kuidas kasside kõrvad, saba ja 
käpad oma nime peale liikusid 
või liikumata jäid.

Kassi perem ees või pere
naine lahkus katse ajal vaate
väljalt, kuid teadlased mängi
sid ette tema hääle salvestisi.

Salvestiselt kostis kõige
pealt 15 sekundiliste vahede
ga neh sõna, mis pikkuselt ja 
kõlalt sarnanesid kassi nime

ga. Viienda sõnana aga män
giti ette kassi nime ennast.

Enam asti harjusid kassid 
salvestiselt kõlavate sõnadega 
ära, nii et esialgne reaktsioon, 
kui seda oli esimesele sõnale 
olnud, oli neljandaks sõnaks 
juba raugenud. Küsimus oligi 
selles, kas viienda sõna, oma
enda nim e peale , on kassi 
reaktsioon veelgi raugem või

ilmutab ta siiski mõningaidki 
elavnemise märke. Selgus, et 
enam asti tõ esti oligi kassi 
reaktsioon oma nimele ela
vam  ku i sen ise  nelja  sõna 
põhjal oodata olnuks. Katseid 
tehti 16 kassiga. Neist 11 il
m utas sõ n a jad a  eden ed es 
reaktsiooni raugemist. Neist 
omakorda üheksa aga elavnes 
seejärel oma nim e kuuldes

taas  enam . Ka kassi jaoks 
tundm atu häälega tehtud sa
malaadsed katsed andsid sa
m alaadseid  tu lem usi, kuid 
mõnevõrra vähemal määral.

Võib siis arvata, et enamas
ti kassid lihtsalt ignoreerivad 
meid, kui nad oma nimele ei 
reageeri. Kass ei suhtle inime
sega siis, kui inimene tahab, 
vaid siis, kui ta  ise tahab. Sel
lised nad juba kord on.

Saito ja  kaasautorid kirju
ta v a d  u u r im u se s t a ja k ir 
jas Scientific Reports.

Teadusuudised on Viker
raadios eetris esmaspäevast 
laupäevani kell 8.25.

Allikas: Priit Ennet/ERR Novaator

Toidufilmide testival toob kinosaali gurmeemeistreid täis
11. aprillil algab kinos Sõprus 
esimene Toidufilmide festival, 
mis pakub kulinaarseid ela
musi nii kinolinal kui ka mu
jal. Nelja päeva jooksul linas
tuvate dokum entaalfilm ide 
mitmed seansid juhatatakse 
sisse kodumaiste tippkokkade 
poolt, lisaks oodatakse huvilisi 
erilisele tulevikutoidu brunc- 
hile.

Korraldajate Taivi Koitla ja 
Helen Saluveeri sõnul on fil
mifestivali eesmärkideks nii 
toidukultuuri tutvustamine ja 
ka selle kitsaskohtadele viita

mine, aga sam uti meie endi 
toiduvaldkonna imetlusväär
sete tegijate esile tõstmine.

Eesti Kulinaaria Instituudi 
asutaja ja  Bocuse d’Or Eesti 
president Dimitri Demjanov 
juhatab  sisse 11. aprillil kl
18.00 linastuva filmi “Micheli- 
n i tä rn id : lugusid köög ist” 
(Michelin Stars: Tales from 
the Kitchen), Eesti esim ese 
naispeakokana Gordon Bleu 
au rah a  pälv inud  A ngelica 
Udeküll dokumentaali “Pinge: 
(r)evolutsioon köögis” (The 
Heat: A Kitchen (Revolution)

12. aprillil kl 19.30 ning resto
rani Ore peakokk Silver Saa
14. aprillil kl 17.30 filmi “Fer- 
menteeritud” (Fermented).

Kino Sõpruse kõrval asuv 
Parrot MiniBar korraldab pü
hapäeval, 14. aprillil kl 12.00-
14.00 ainulaadse tulevikutoidu 
brunchi, kus peakokk Margo 
Paluoja ja juht Teele Raam-Pel- 
lo pakuvad imetabast kooslust, 
mis lennutab osalised otse tu
levikku -  perioodi, mil oskame 
senisest veelgi paremini intui
tiivselt oma kehale ja vaimule 
sobivat toitu valida.

Festivalile on gastronoomi
lisi filmielamusi oodatud nau
tima nii toiduvaldkonna tegi
jad kui ka kultuuri- ja gurmee- 
huvilised.

Toidufilmide festivali ajaka
va ja  filmide tutvustused on 
leitavad www.foodfilmfestival. 
ee, piletid on müügil Piletile
vis ja kino Sõprus kassas. Do
kum entaalfilm id linastuvad 
inglise keeles või ingliskeelse
te subtiitritega.

Lisainfo ja  registreerimine 
brunchile veebilehel

www.foodfilmfestival.ee.

Veteranlpäevaga seotud üritused
Veteranipäevaga tänam e ja  
tunnustame neid mehi ja naisi, 
kes on sõjalistel operatsiooni
del kodust kaugel tugevdanud 
Eesti julgeolekut ja rahvusva
helist tõsiseltvõetavust, samuti 
nende perekondi ja  lähedasi. 
Veteranid on võidelnud Eesti 
eest ja teeninud ära ühiskonna 
tänu ning toetuse.

Veterane on meie seas ligi 
3000. See on võimas jõud, kel 
on hindamatu kogemus ja jät
kuv tahe Eesti riigile ja  ini
mestele palju anda. Veterani- 
päev loob uue traditsiooni, 
mille eesmärk on väärtustada 
veterane ja  nende lähedasi. 
Veteranipäev on jüripäev, 23. 
aprill. 23. aprillil 2019 tähista
me seitsmendat korda Eestis 
veteranipäeva -  missioonisõ- 
durite ja teenistuses vigastada 
saanud Eesti sõjameeste päe
va. Veteranipäeva keskne üri
tus on Veteranirock.

VETERANIPÄEVALE 
PÜHENDATUD ÜRITUSED
6. APRILL-30. APRILL 
Sinilillekampaania
Sinilillem ärgiga tunnustad  
veterane ja aitad MTÜ-1 Eesti 
Vigastatud Võitlejate Ühing 
abistada oma liikmeid, tervise
edendamist ja taastusravi pro
jekte. Teave http://annameau.ee.

10. APRILL
17.30 Naiskodukaitse korral
dab heategevusliku jooksu  
Sinilillekam paania toetu 
seks Hiiumaal Kärdlas.

16. APRILL
10.00-14.00 H eategevuslik  
jooks veteranide auks Poo
las NATO Kirdekorpuses.

13. APRILL
11.00-14.00 Heategevuslik Si- 
nilUlejooks TARTU 2019 Kait
seväe ja Kaitseliidu veteranide 
auks (Tartu, Raekoja plats). 
Info ja  registreerimine: www. 
annameau.ee/sinilillejooks.

14. APRILL
12.30-14.00 Veteranihoki.
Kohtla-Järve jäähall. Veterani
dele pühendatud sõpruskohtu
mine jäähokis, millest võtavad 
osa Põhja- ja Lõuna-Eestis tee
nivad veteranid ja kaitseväela
sed. Pealtvaatajatele tasuta!

19. APRILL
11.00-14.00 Heategevuslik Si- 
n il il le jo o k s  NARVA 2019
Kaitseväe ja Kaitselüdu vetera
nide auks (Narva, Joaorg). In
fo ja  eelregistreerimine: www. 
annameau.ee/smilillejooks.

11.00-15.00 MTÜ Sinu Riigi 
Kaitse eestvedamisel veterani
päeva tähistamine Narvas.

20. APRILL
8.35-15.00 Kaitseliidu Aluta
guse malev korraldatud XIV 
Kindrali jooks Pannjärve Ter- 
visespordikeskuses, Illuka kü
las. Täpsem info http://kindral. 
ee/tonisson/.

12.00 korraldab Naiskodu
kaitse rahvajooksu ja pere- 
päeva Märjamaal.

21. APRILL
Jum alateenistused üle Eesti. 
Eesti Kirikute Nõukogu liik- 
mekirikute jumalateenistustel 
võetakse eestpalvesse vetera
nid ja  nende lähedased ning 
mälestatakse langenuid.

10.30-15.00 Heategevuslik 
Sinilillejooks TALLINN 2019

Kaitseväe ja Kaitseliidu vetera
nide auks (Tallinn, Kadrioru 
park). Info ja eelregistreerimi
ne: www.annameau.ee/sinilil- 
lejooks.

12.00 L asteteater Trumm 
etendus “Imeline puhkus” ve
teranide peredele Laidoneri 
muuseumis, töötoad (Mõisa 
tee 1, Viimsi). Üritus on tasu
ta. Osalemiseks vajalik ettere- 
gistreerum ine hiljem alt 18. 
aprillil. Samal päeval toimub 
sõjamuuseumis veel muud hu
vitavat: viikingite võitlus ja vi
bu laskmine, töötoad ja män
gud, ekskursioonid, avatud on 
rasketehnika ekspositsioon, 
Viimsi Naiskodukaitse pakub 
suppi. Vaata üsa esm.ee.

1 2 . 0 0 -  2 1 .0 0  k o rra ld ab  
Naiskodukaitse su u re  pere- 
p äe v a  j a  k o n ts e rd i P õ lva 
keskväljakul.

1 3 .0 0 -1 5 .0 0  k o r r a l dab  
Naiskodukaitse Põlvas Pais
jä rve  jooksu.

22. APRILL
19.00 H eategevuslik  õ h tu 
söök. Carolin Illenzeeri fondi 
heategevuslik õhtusöök Kul- 
tuurikatlas langenud kaitse
väelaste perekondade toetami
seks. Osavõtt Carolin Illen
zeeri fondi kutsetega, kuid ka 
kõigil soovijatel on võimalus 
osaleda heategevuslikul õhtu
söögil. Huvilistel võtta ühen
dust info@carolinfond.ee

23. APRILL
09.00 Paldiskis. H ukkunud 
kaitseväelaste m älestam ine
Afganistanist Camp Bastionist 
äratoodud mälestusmärgi juu
res Paldiskis.

12.00 Tori Eesti sõjameeste 
mälestuskirikus Jüripäeva ju
malateenistus. Veteranide mä- 
lestustule õnnistamine, later

nate süütamine ning lähetami
ne haudadele ja  vabadusvõit
lusega seotud mälestuspaika- 
dele. Pärgade asetam ised ja  
sõnavõtud Püha Jü ri ratsa- 
monumendi jalamil. Sõduri- 
eine kiriku hoovis.

15.30-20.30 Küünalde süü
tamine langenute haudadel. 
Kaplanid viivad Tori kirikus 
süüdatud mälestustule lange
nud kaitseväelaste haudadele.

16.00-22.30 Veteranirocki 
militaarmess (Tallinn, Vaba
duse väljak).

17.00-20.00 Naiskodukait
se korraldab Jüriõö orientee
rum ise p ered e le  K arksi- 
Nuias ja Jüriöö matka Viru- 
Nigulas.

18.00-19.00 Kann õlut koos 
kam raadiga (Tallinn, Klubi 
Teater, Vabaduse väljak 5) pe
reliikmetega. Ühine kogune
mine kõigile Kaitseväe ja  Kait
seliidu veteranidele Kaitseväe 
juhataja, Kaitseliidu ülema ja 
MTU Eesti Kaitseväe Veterani
de osalusel.

19.00-22.30. Veteranirock 
2019. Veteranipäevale pühen
datud kontsert (Tallinn, Vaba
duse väljak). Esinevad Tanel 
Padar, Elephants from  Nep
tune, Pedigree, Pööritöö ja aja
teenijate bänd “Kitarripatarei”.

28. APRILL
11.00-13.00 Heategevuslik Si
nilillejooks KOPENHAAGEN 
2019 Kaitseväe ja  Kaitseliidu 
veteranide auks (Kastellet, Ko
penhaagen, Taani).

11.30-13.00 H eategevus
lik  Sinilillejooks W ashing
tonis Wakefield pargis (An- 
nandale, VA). Start jooksule 
12.30.

13.00 Naiskodukaitse kor
raldab Sinilillem atka kogu 
perele Roosna-Allikul.

uaaberstis pakutakse tasuta õigusabi
11. aprillil toimub Haabersti Vaba Aja Keskuses (Ehitajate tee 
109A/2) selle aasta neljas Õigusapteek. Tasuta õigusabi antakse 
Haabersti Vaba Aja Keskuse 1П korruse saalis kell 10.00-14.00, 
õigusnõu saab notaritoimingute, pärimisõiguse, perekonnaõiguse, 
lastele elatisraha, elatisabi, töölepingu seaduse, täitemenetluse, 
era-ja juriidiliste isikute pankrotimenetluse, kohtusse pöördumi
se, hagiavaldustele esitatavate nõuete, maksekäsu kiirmenetluse, 
kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumen
tide vormistamise, tarbijakaitse ja  sinna esitatavate kaebuste la
hendamise, korteriühistu, lepingu- ning võlaõiguse alal.

Tasuta õigusabi annavad kõrgelt kvalifitseeritud oma ala spet
sialistid -  vandeadvokaat Kai Amos; advokaat Sergei Tšurkin; 
õigusnõunikud Krista Paal, Külli Kaldvee, Enn Tonka, Heli Põder 
ja  Helina Itter notarikandidaadid Lüüli Junti, Eve Põtter ja Diana 
Verš; pankrotihaldur Ly Müürsoo; korteriühistute õigusnõunik 
Urmas Mardi; kohtutäitur Risto Sepp ning projekti administraa
tor Olga Vaarmann. Õigusapteegi õigusnõustajad annavad õigus
abi eesti ja vene keelses.

Eelregistreerimist Õigusapteeki ei ole, abivajajaid teeninda
takse elavas jäijekorras. Põhjalik teave ÕIGUSAPTEEGI korral
duse, nõustajate spetsialiteedi ja  võimaluste kohta on Eesti Ju
ristide Liidu kodulehel www.juristideliit.ee, tel 6313002 või EJL 
Facebookis. Allikas: pealinn.ee

Kandideerimine messue Smart City Expo
EAS kutsub ettevõtteid kandideerima Eesti ühisstendile “Targa 
linna” e- ja m-teenuste rahvusvahelisel messil Smart City Expo 
2019, mis toimub Hispaanias Barcelonas 19.-21.novembril 2019.

Smart City Expo & World Congress on valdkonna olulisim 
sündmus, mis toob kokku maailma edukamate linnade, ettevõte
te, uurimiskeskuste, ülikoolide, operaatorite, tootjate ja riiklike 
või valitsusväliste organisatsioonide ja  liitude juhid ning vi- 
sionäärid. Messil on esindatud erinevad sektorid -  energeetika, 
transport, linnaplaneerimine, IKT lahendused ning innovaatilised 
teemad nagu tark ühiskond, tõhus valitsus, keskkond ja taaska
sutus, innovatsioon, energia ja jätkusuutlikkus, jm.

EAS korraldab Smart City Expol riiklikku ühisstendi vüendat 
aastat jäljest ja  sinna on soov kaasata mitmed selle valdkonna 
ettevõtted ning Eesti targa linna kogukonna esindajad. Messi 
veebilehekülg on www.smartcityexpo.com. Osalustasu ühe ette
võtte kohta on 2000€ (käibemaksu ei lisandu). Messil osalemist 
kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. 
Ühisstendil osalejate arv on piiratud. Kandideerimiseks vajalikud 
dokumendid: www.eas.ee/events/targa-linna-e-ja-m-teenuste- 
mess-smart-city-expo-2019/.

Kandideerimine ühisstendile kuni 23.04.2019.

Nalja
"Boss, mind pole homme tööle 
oodata!"
"Miks nii?"
"Mul on nägemisega probleeme." 
"Mis probleem sul siis on?"
"Ma ei näe ennast homme tööl olevat"

***
"Öelge, mis teid ajendas panka 
röövima?"
"Tema alustas ..."

***

Otsustasin, et jooksen igal hommi
kul ja õhtul 30 minutit. Kui vahele 
jätan, siis lisan selle 30 m inutit 
järgmisele korrale. Nüüd on aga as
jaolud nii, et alates homsest kuni 
10. maini ma jooksult tagasi ei tule. 

***
Käisin ühe tüdrukuga koos laste
aias ja kooliski ühes klassis ja 
samal ajal ülikoolis. Aga nüüd vaa

tan, et tema on Facebookis 27, 
mina aga 38.

SUD0KU VASTUS

9. aprill
nimepäev - Iiri, iris. Iris, Kaira, Kaire, 
Kairi, Kairiin, Kairika, Kairit
10. aprill
nimepäev - Himot, Hindrek, Hindrik, 
Hinno, Indre, Indrek, Indrik, Imre, 
Ints
11. aprill
nimepäev - Hurma, Hurme, Hurmi, 
Urma, Urme, Urmi
12. aprill
nimepäev - Alrik, Destiny, Julius, 
Juljus, Juulius, Udo, Uldo, Ulf, Ullo, 
Ulrich, Ulrik, Ulrika, Ulrike, Ulvar, 
Uudo, Uudu
13. aprill
nimepäev - Ruben, Rubert, Rubin, 
Rupert, Ruuben, Ruvim, Taro, Tarvi, 
Tarvo, Taso
14. aprill - Palmipuudepüha, 
künnipäev
nimepäev - Lehe, Lehi, Lehta, Lehte, 
Lehti, Tibor
15. aprill
nimepäev - Uljam, Uljas, Uljo, 
Verner, Vemi

7 2 5 9 6 8 1 4 3
9 6 8 3 1 4 2 5 7
4 3 1 7 5 2 8 6 9
8 7 6 1 2 5 3 9 4
3 5 2 6 4 9 7 1 8
1 9 4 8 7 3 6 2 5
6 4 9 2 3 7 5 8 1
5 1 7 4 8 6 9 3 2
2 8 3 5 9 1 4 7 6

10. aprill -  Erlend Teemägi,
töötanud vabakutselise spordiaja
kirjanikuna.
12. aprill -  Kaja Kurg, 
töötanud Maakodus, Kodukirjas, 
Eesti Maas ja Rahva Hääles.
12. aprill -  Ago Pärtelpoeg, 
töötanud Kukus, Eesti Raadios ja 
Tartumaa raadios.
15. aprill -  Toomas Huik, 
pressifotograaf.

Eesti Ajalehtede Uit
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