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1. 
Kõik me teame laulu «Kas vana arm ka roostetab?», mille laulis omal ajal kuulsaks Voldemar Kuslap. 
Erinevalt nii mõnestki teisest nö rahvalikust laulust on see puhtalt eesti algupära, sest nii viisi kui ka 
sõnad on loonud meie inimesed. Helilooja (1924–2000) töötas aastaid Eesti Raadio ja Eesti Telefilmi 
muusikatoimetajana ning jõudis oma loominguga lisaks estraadile ja filmile veel teatrilavale ja laulu-
peolegi. Sõnasepp (1929–1992) oli ühe teise helilooja poeg, töötas üle kümnendi Õhtulehe toimetuses 
ning kirjutas umbes 30 näidendit, novelle, kuuldemänge, operetilibretosid ja romaane. Kes olid selle 

populaarse laulu autorid? 1 õige = 1 punkt 
 
 

 2. 

 

Aastatel 1962–2000 Hiinas käibel olnud 1-jüaanist rahatähte kaunistas suurriigi rahvuskangelase ja 
tööeesrindlase Liang Jun’i pilt. Tänavu jaanuaris siitilmast 90-aastasena lahkunud Jun oli kupüüril 
kujutatud koos talle kuulsuse toonud asjaga tööhoos. Ka Hiina põhjanaabril oli komme sellist ametit 
pidavaid naisi tunnustada, kuid rublale jäi siiski vaid Vladimir Iljitši nägu. Mis asi oli veel rahatähel ehk 

mis oli Jun’i amet? 
 
 

3. 

 

Tänasel Läti iseseisvuspäeval tahame teada, mis nime 

kannab lõunanaabrite kõrgeim riiklik teenetemärk? � 
See asutati 1924. aastal ning sel on viis klassi (I – suurristi 
komandör, II – suurohvitser, III – komandör, IV – ohvitser ja V 
– rüütel) ja kolm medaliklassi (kuld, hõbe ja pronks). Ordeni 
moto on per aspera ad astra (eesti k. läbi raskuste tähtede 
poole). Läti on küsitava autasuga tunnustanud ka mitmete 
eestlaste teeneid kahe sõbraliku riigi suhete arendamisel, 
teiste seas on teenetemärgi erineva klassi auraha saanud 
Jaan Tõnisson, Konstantin Päts, Lennart Meri, Arnold ja 
Ingrid Rüütel, Toomas Hendrik ja Evelin Ilves, Juhan Parts, 
Sten Tamkivi jpt. 

 
 

4. 
Tour de France'i kahekordne võitja, nüüdseks tippspordist loobunud Alberto Contador püstitas sellel 
ratturite seas koroonaajal moodi tõusnud väljakutse maailmarekordi juuli alguses Hispaanias Silla del 
Rey mäel, kui läbis võistlusmaa ajaga 7:27.20. 2012. aasta MM-il Iirimaa koondist esindanud 33-aastane 
Ronan McLaughlin sõitis hispaanlase margi ümber enam kui 20 minutiga, läbides meetri pealt sama 
vahemaa Põhja-Iirimaal 14-protsendilise tõusunurgaga Mamore Gapi mäel ajaga 7:04.51. Kehtiv MR on 
aga püstitatud 3. oktoobril USA-s Virginia osariigis Tanners Ridge Roadil, kus ameeriklane Sean Gardner 
kihutas 15,5-protsendilise tõusunurgaga raja läbi esimesena alla seitsme tunni – 6:59.38. Kuidas ligi 

sada aasta aastat tagasi leiutatud, kuid alles nüüd popiks saanud võistlusala kutsutakse? Aidata 
saab ühe üldtuntud neljakohalise arvu meenutamine. 
 
 

5. 
Servelaat on sealihast või sea- ja veiseliha segust valmistatud vürtsikas vorst, mis võib olla niihästi 
suitsutatud ja tihke, kauasäiliv suupisteks mõeldud toode kui ka pehme vorst erinevate roogade 
valmistamiseks. Uuemal ajal ka meie kauplustesse jõudnud vorsti nimetus tuleneb itaaliakeelsest sõnast 
cervello, mis tähistab algselt servelaatvorsti põhiaineks olnud tooret. Mis see toore oli? 
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6. 
Ta on Eesti kontratenor ja dirigent, kammerkoori Voces Musicales ja Tallinn Sinfonietta asutaja, olnud 
Madalmaade Kammerkoori peadirigent, Kesk-Saksamaa Ringhäälingukoori kunstiline juht ning Tallinna 
Filharmoonia ja Birgitta Festivali kunstiline juht. Sellest sügisest saame kaasa elada küsitava tegemistele 
ka meie kodulinnas, sest augustist 2020 on küsitav Vanemuise peadirigent ja muusikajuht. Kes? 
 
 

7. 

     

 

Piltidel on kolm olümpiavõitjat, kes on noppinud oma kuldmedali eesti sportlast edestades. Vasak-
poolsel (1889–1966) � ja parempoolsel (1928–2016) � pildil olevatele meestele oli meie mehe ees 
võidetu juba karjääri neljas (ja ühtlasi viimane) olümpiakuld, keskmisele (1940–2020) � jäigi too kuld 
olümpiavõistlustelt ainsaks. Nimetage need kolm tuntud EESTI spordimeest, kes nende kolme 

kuulsa mehe pärast on pidanud olümpial hõbedaga leppima. Nüüdseks on nemadki kõik 
manalamehed. 2 õiget = 1 punkt 
 
 

8. 
Mis on maailma kõige põhja- ja mis lõunapoolseim miljonilinn? Üks neist on asutatud XVIII sajandi 
alguses, teine XIX sajandi esimesel poolel. Mõlemas on elanikke üle 5 miljoni, mõlemad on saanud oma 
nime ajaloolise isiku järgi, kuid kumbki pole oma riigi suurim linn ega ka pealinn. Mõlemas on peetud 
olümpiamängude võistlusi ja mõlemad on aastast 1989 omavahel sõpruslinnad. 1 õige = 1 punkt 
 

 

9. 
Sellel 1892. aastal USA-s nädalaajakirjana asutatud, kuid 
üsna pea kuukirjaks muutunud väljaandel on nüüdseks üle 
maailma 25 samanimelist sõsarväljaannet. Esimesena neist 
alustas 1916. aastal tööd Suurbritannia haru, mille toime-
tamist on aastate jooksul juhtinud kümme naist (sh Anna 
Wintour 1985–1987 ja Anna Shulman 1992–2017) ning 
nüüd juba kolm aastat esimese mehe ja ka mustanaha-
lisena Edward Enninful �. 2016. aastal hindas kuninganna 
Elizabeth II selle 1972. aastal Ghanas sündinud mehe tee-
neid valdkonna arengusse rüütlitiitli vääriliseks. Enninfuli 
peatoimetatud väljaande nimi on British ..... Milline nimi 

sobib punktiirile? 1 punkt valdkonna eest, mida ajakiri kajastab.  
 
 

 10. 

 

Aastatel 1990–2015 Norra Nobeli komitee sekretärina töötanud Geir Lundestad ütles 2006. aastal: 
«Suurim puudujääk meie 106-aastases ajaloos on kahtlemata see, et ... ei saanudki Nobeli rahuauhinda. 
... sai hakkama ka ilma Nobeli rahuauhinnata, aga kas Nobeli komitee ilma temata läbi saab, on veel 
küsimärgi all.» Kellest (1869–1948) Lundestad kõneles? 
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11. 
Rootslanna Karin Inger Monica Nilsson (*1959) � on oma elus 
leiba teeninud näitleja ja lauljana, aga ka haiglas sekretärina töö-
tades. Esimeses ametis lõi ta oma kuulsaima rolli juba lapseeas, 
esmalt teleseriaalis ja seejärel kolmes eraldi filmis. Kõiki neid 
teoseid on näidatud ka Eesti telekanalites. 1989 oli tal osa Daniel 
Bergmani filmis «Kajsa Kavat» («Tülikas Kajsa»), uuel sajandil on ta 
kaasa teinud veel ühes Rootsi ja ühes Šveitsi filmis ning osalenud 
Saksamaal teleseriaalis. Filminduse ajalukku läheb ta siiski laps-
tähena ning meiegi küsime, millise rolli eest sai Nilsson 1975. 

aastal Hispaania teleauhindade TP de Oro jagamisel «Kõige 

populaarsema persooni» auhinna? 

 
 

 

12. 
Atlas on kreeka mütoloogias titaan, kes hoiab üleval taevast, sageli kujutatakse teda ka maakera ülal 
hoidva hiiglasena. Aksis seevastu on telg. Inimkehas on teatud mõttes paarilistena olemas nii atlas kui 
ka aksis. Küsitavaid on inimestel ja kõigil imetajatel alati seitse, seda sõltumata vastava kehaosa 
pikkusest. Mis on atlas ja aksis? 
 
 

13. 
Kõrvaloleva luuletuse � kirjutas avantürist ja kriminaal, kes sündis 
1937. aastal, kuid ülemaailmselt sai tuntuks 2001. aasta lõpus ning 
eriti tuntuks veel üksteist aastat hiljem. Riimid on osa pikemast 
proosateosest, kust sama autori teised luuletused ja laulud märksa 
tuntumad. Eesti keelde tõlkisid teose Lia Rajandi ja Harald Rajamets 
ning see ilmus 1977. aastal. Kes on luuletuse loojana esitletud 

tegelane (1 punkt) ja kes teose autor (1 punkt)? 

Ikka viib ja viib meid tee, 
kõrgel valvab taeva palg, 

ent viimaks üle maa ja vee 
kaugelt koju pöördub jalg. 

Silm on näinud taplust, tuld, 
kus hirmsad koopad, sünge laas; 

nüüd on vastas nurmekuld 
ja kallid puud ja kingud taas. 

 
 

 14. 

 

 

 

Väljapaistvate töökangelaste tegude jäädvustamiseks nägid N Liidus 
kehtinud seadused ette tema kodukohta pronksbüsti püstitamise. 
Eesti (ja kogu Baltikumi peale) leidus nõukaaja jooksul vaid üks töö-
rabaja, keda selline tunnustus «ähvardas». Mehe enda vastuseisu tõttu 
büsti lõpuks siiski ei tulnud, kuid tänaseks on omaaegse kahekordse 
sotsialistliku töö kangelase (1971 ja 1987) ja nelja Lenini ordeni (1965, 
1971, 1977, 1987) kavaleri kunagisse tööpaika paigutatud skulptuur 
nimega «Külvaja». Kes oli see töökangelane (1927–2011)? � 
 

 
 

15. 
Jean Sibeliuse «Valse triste» («Kurb valss») on üldtuntud. Kuuldav on aga hoopis meie lõunanaabrite 
lätlaste üks tuntuimaid orkestripalu, autoriks Emīls Dārziņš (1875–1910). Huvitaval kombel on selle pala 
pealkiri soomlase loo omaga väga sarnane. Mis on pala pealkiri? 
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16. 
Need kaks kõva spordimeest olid samast rahvusest, kandsid sama perekonna- ja isanime, harrastasid 
ühte ja sama spordiala, esindasid koos ühte ja sama riiki ning ka lahkusid siit ilmast ühel ja samal 
kuupäeval, 3. oktoobril. Ühele andis saatus eluaastaid vaid 26, teisele 69. Mõlemad tulid olümpia-
võitjaks ning maailma- ja Euroopa meistriks, pikemalt elanud härra jõudis edukalt (ja kõrgtasemel) 
tegutseda ka treenerina. Mis oli meeste perekonnanimi? Õige spordiala eest 1 punkt. 
 

17. 

 
 

Aerofotol on näha fragment ühest Eesti linnast. Millisest? � 

 
 

18. 
1998. aastal Kaasanis asutatud Ak Bars Holding on esimene pank Venemaal, mis võttis 2014. aastal oma 
tegevuse aluseks šariaadipanganduse põhimõtted. Nii ei anna enam kui kolme miljoni kliendiga Vene-
maa 20 suurima finantsorganisatsiooni sekka kuuluv Ak Bars laenu alkoholi tootmise ja hasartmängude 
korraldamisega seotud firmadele, samuti lüüakse uks kinni üht teatud kindlat liiki põllumajandus-
hooneid rajavate ettevõtete ees. Milliste spetsiifiliste hoonete ehitamiseks šariaadipangast Ak 

Barsist laenu ei saa? Kahe punkti teenimiseks olge võimalikud täpsed! 
 

19. 
Poola suurim palverännupaik on Częstochowa, kus asub riigi kuulsaim 
ikoon, nn Must Madonna �, mille legendi järgi olla maalinud evangelist 
Luukas ise. Kummalisel kombel on aga selle Musta Madonna kultus 
jõudnud veel ühte kaugesse meretagusesse riiki ja hoopis teise 
usundisse, kus teda kummardatakse muuhulgas sõjajumalannana 
nimega Ezilí Dantor. Musta Madonna pilte kandsid Poola sõdurid 
Napoleoni armees, mis saadeti orjade mässu maha suruma. Poolakatele 
see mõte ei meeldinud ja nad lõid hoopis kohalikega kampa. Noile 
avaldas poolakate jumalanna muljet ja nii ta omaks võetigi. Mis riik ja 

mis usund? 

 
 

20. 
Mis on topiaarkunst? Selle kunsti (lad. k ars topiaris) tulemit võime nautida nii avalikus ruumis kui ka 
inimeste kodude ümbruses ning paljud meist on seda küllap ka ise teatud määral harrastanud. Topiaar-
kunsti kõrgaeg oli renessanss ja barokk. 
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21. 
Mis aastal? (± 1 aasta = 1 punkt) 

- USA legaliseeris esimese riigina maailmas rasestumisvastased tabletid; 
- Aafrikas tekkis juurde 17 iseseisvat riiki sh. Nigeeria, Madagaskar, Kamerun, Togo, Côte d'Ivoire jt.; 
- USA firma Hughes Aircraft Corporation esitles maailma esimest töötavat laserit; 
- Elvis Presley «Are You Lonesome Tonight?» oli 16 nädalat Billboardi edetabeli tipus; 
- Nobeli kirjanduspreemia võitis prantsuskeelne luuletaja Saint-John Perse; 
- asutati ansambel Laine ja avati Tallinna Kaubamaja; 
- Kohtla-Järve, Jõhvi, Ahtme linna ja Sompa töölisalevi baasil moodustati Kohtla-Järve linn;  
- sündisid Ivan Lendl, Ayrton Senna, Gary Lineker, Aivar Mäe, Colin Firth, Kenneth Branagh;  
- surid Albert Camus, Boriss Pasternak, Eduard Pütsep, August Galilit, Hans Leberecht. 
 
 

22. 

 

Küsitav vaskpuhkpill on väliselt küll sarnane tuubale, kuid 
viimasest nö. ühe numbri võrra väiksem. Pilli heliulatus on küllalt 
lai: teda loetakse nii tenor- kui baritonpilliks. Pilli nimi tuleb 
kreeka keelest, tähendades «heakõlaline». Pole välistatud, et 
selle pilli kõla võib kuulajas esile kutsuda heaolutunde, mis 
tavaliselt vaid haiguslik või meelemürgiga tekitatav ning erineb 
pilli nimest vaid mõne tähe võrra. Mis on pilli nimi? � 

 

 

23. 

 

Ühe ülemaailmselt tuntud sotsialisti 1919. aastal eesti keeles ilmunud teos algab sõnadega: «Seltsilised! 
Kommunistlik ehk sotsialistlik õpetus seab oma tähtsamaks ülesandeks meie vanal patusel maakeral 
niisugusesse seisukorda jõuda, kus inimesed teineteist enam maha ei laseks.» Kuuekümneseks (1879–
1940) elanud tegelase enda tegevusele mõeldes peitub siin teatav iroonia, kuid vähemalt tema ise siit 
ilmast tulirelva kaasabil ei lahkunud. Kes sellise ülla seisukohavõtu kirja pani? 
 
 

24. 

     
  

Piltidel on üks Eesti taluaedades väga levinud päevaliilia � ja vähem tuntud, kuid samuti Kaug-Idast 
pärit veigela � ning küsitav isik � koos suguvõsa vapiga. � Mõlemad taimed on saanud oma liiginime 
Hellenurme mõisniku järgi, kes entusiastliku maadeavastaja, biogeograafi, tõuaretaja, põllumehe, 
ornitoloogi ja botaanikuna need taimed oma reisidelt kaasa tõi. Tegelikult on tema järgi nime saanud 
kokku 17 looma- ja 11 taimeliiki ning 7 geograafilist objekti. Kes? 

 
 

25.. 
Kuulete kaunist muusikapala tuntud interpreedi esituses. Laulu autorile (eluaastad 1889–1977) polnud 
helilooming küll igapäevase leiva lauale tooja, kuid tema muusikat on üle aastate esitanud näiteks Nat 
King Cole, Frank Sinatra, Engelbert Humpertinck, Judy Garland jpt. Kuuldavat laulu laulab läinud 
pühapäeval 88-aastaseks saanud briti laulja («Downtown», «I Know A Place», «My Love», «I Couldn't 
Live Without Your Love» jpt) ja näitleja («Finian's Rainbow«). Kes on helilooja (1 punkt) ja kes laulab (1 
punkt)? 
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 26. 

 

Vanakreeka filosoofiast on tuntud väide, et samasse jõkke ei saa kaks korda astuda, kuna vahepeal 
jõuavad muutuda nii jõgi kui ka inimene ise. Samal teemal kirjutas Terry Pratchett raamatus «Ürgsorts»: 
«Pikajalgse võluri ja väikese jõega läbi viidud eksperimendid näitavad, et sama jõge saab ületada ... kuni 
... korda minutis.» Mitu korda Pratchetti andmetel sama jõge minutis ületada saab? ±5 korda = 2 
punkti, ±10 korda = 1 punkt. 
 
 

27. 
Oktoobri viimasel päeval Bahamalt igavikuteele siirdunud söör 
Thomas Sean Connery tuntuim filmiroll oli muidugi James Bond. 
Oma ainsa Oscari teenis šotlane aga 1988. aastal kõrvalosa eest 
Brian De Palma lavastatud linateoses. Filmis Jim Malone’i � 
kehastanud Connery kõrval särasid filmis veel Kevin Costner, 
Charles Martin Smith, Andy García ja Robert de Niro. Muusika 
kirjutas filmile legendaarne itaallane Ennio Morricone, kes selle 
eest arvati Oscari nominentide sekka originaalloomingu vald-
konnas. Lisaks sai De Palma film veel kaks nominatsiooni, parima 
kunstnikutöö ja kostüümide arvestuses, kuid kuldmehikese tõi 
filmile siiski vaid Connery. Mis oli Eliot Nessi ja Oscar Fraley 

kirjutatud autobiograafilise teose põhjal 25 miljoni dollari 

eest vändatud ja 106,2 miljonit sisse toonud filmi pealkiri?  
 
 

28. 
Jalgpallitreener Sepp Herberger, ratsutaja Josef Neckermann, olümpiategelane Willi Daume, jalgrattur 
Gustav Kilian ja keskmaajooksja Rudolf Harbig. Milline mittesportlik ühisosa sidus neid viit tuntud 

spordiinimest lisaks sellele, et nad kõik on valitud 2006. aastal asutatud Saksa spordi Kuulsuse 

halli? 
 
 

29. 

 

Küsitavat peetakse maailma suurimaks kassi-
tõuks. Tõug on pärit Põhja-Ameerikast ja seal 
algselt ilma spetsiifilise aretustööta naturaalselt 
välja kujunenud. Seda tõugu kassid on tõe-
poolest suured, pikakarvalised ja küllaltki rahu-
meelse iseloomuga. Isased kaaluvad tavaliselt 
kuni 15 kilo ja emased kuni 11 kilo. Milline 

kassitõug? � 

 
 

30. 
See Soomes kuulsa isa pojana sündinud arhitekt ja mööblidisainer (1910–1961) kolis juba teismeeas 
elama Ameerika Ühendriikidesse, kus ta oma edasises elus ka peamiselt tegutses. 1948. aastal võitis ta 
ühe kujundusvõistluse ning tema kavandi järgi ehitati küsitav objekt 1960. aastatel ka lõpuks valmis. 
Omataoliste ehitiste hulgas on see maailma kõrgeim tänaseni ning asub ühes kunagises olümpialinnas. 
Kes oli see soome päritolu arhitekt ning mille ta kavandas? 1 õige = 1 punkt 
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31. 
1997. aastal asutatud USA meediakompanii Netflix liitus originaalsisu tootmise tööstusharuga alles 
2012. aastal, mil koostöös ühe Euroopa riigi riikliku telekompaniiga valmis 24-osaline tragikomöödia, 
mis jagunes kolme hooaja peale. Esimese päris oma sarjaga saadi hakkama aasta hiljem, kui 1. veeb-
ruaril jõudis teleriekraanidele esimene osa 73-osalisest sarjast, mis vältas kokku 6 hooaega. Mõlemad 
sarjad on tänaseks lõpetatud ja neid on näidanud ka Eesti telekanalid. Mis sarjad? 1 õige = 1 punkt 
 
 

 

32. 

 

 
 
1960- ja 1970-ndatel aastatel Lätis ja Venemaal ennekõike džässi-
lauljana tuntuks saanud eestlanna � Aino Bāliņa (*1935 Aino Lõhmus) 
naasis sünnimaale 1970-ndate lõpus ning lõpetas siin mõne aasta 
pärast ka oma lavakarjääri. Lisaks eesti lauljanna Lätti kolimise 
peasüüdlase pianist Ermens Bāliņši perekonnanimele kandis pärast 
riialasest lahkuminekut koju naasnud Aino hiljem veel ühte, nüüd juba 
eesti liignime. Küsitav (*1935) oli siinsetes muusikaringkondades omal 
alal vägagi tuntud, viljakas ja nõutud looja, kellega lauljatar oli abielus 
kuni tolle surmani 1997. aastal. Kes oli Aino Bāliņa teine abikaasa? � 

 
 

33. 
Eesti Riikliku Noorsooteatri / Tallinna Linnateatri esimene peanäitejuht oli 1965–1970 Voldemar Panso, 
alates 1992. aastast on sel ametikohal töötanud ja loonud Elmo Nüganen. Kahe suure teatrimehe 
vahele mahtusid veel kolm peanäitejuhti, kes olid ametis vastavalt 1970–1974, 1974–1986 ja 1986–1992. 
Kõik kolm lõid lisaks lavastamisele ka ise väljapaistvaid rolle nii laval, filmides kui ka teletükkides. 
Tänaseks on nad kahjuks kõik juba manalamehed. Kes nad olid? 2 õiget = 1 punkt. 

 
 

34. 
See USA helilooja Christopher Tin’i loodud muusikapala «Baba Yetu» oli niivõrd võimas, et pälvis 2011. 
aastal esimese arvutimängu taustamuusika osana Grammy auhinna kategoorias «Parim instrumentaal-
seade, millele on kaasatud laulja(d)». Küsitavat arvutimängu saab selle olemuse tõttu kohati võrrelda ka 
malemänguga, selle esimene osa tuli turule 1991. aastal, seni viimane ehk kuues osa 2016. aastal 
(Grammy võitis neljanda osa muusika). Mäng algab tavaliselt aastaga 4000 e.m.a. ning mängu žanriks 
kutsutakse sellist lühendit nagu 4X (eXplore, eXpand, eXploit ja  eXterminate). Milline arvutimängu-

sari? 
 
 

35. 
Et Eestis on kaabud viimasel ajal taas moodi tulnud, küsime üht pehme 
kitsa servaga peakatet, mille kandis popiks Saksamaal tervist turgutamas 
käinud Suurbritannia ja Iirimaa Ühendkuningriigi kuningas ja India keiser 
Edward VII. Filmiajaloos kuulub seda sorti kuulsaim kaabu Al Pacinole ehk 
Ristiisale, ka Agatha Christie kirjutas oma lemmikkangelasele Hercules 
Poirot’le pähe just selle kaabu ning Suurbritannia legendaarne pea-
minister Winston Churchill armastas seda samuti kanda. Üks klassikute 
seisusse tõusnud rokibänd pani selle peakatte nime koguni ühele oma 
tuntumale laulule. Kuidas on selle kaabu nimi? � 
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36.. 
Naisnäitlejatest on enim Oscareid, neli, võitnud ameeriklanna Katharine Hepburn, pärjatuimate mees-
näitlejate kontol on üks Oscar vähem. Esimesena sai sellega hakkama Walter Brennan, teisena Jack 
Nicholson. Meie küsime kolmandat, kes meestest ainsana on kõik oma kuldmehikesed pälvinud 
peaosaliste kehastamise eest. Tunnustuse tõid sellele juudi päritolu inglise näitlejale «My Left Foot» 
(1989), «There Will Be Blood» (2007) ja «Lincoln» (2012). Kes? 
 

 

37. 

  

 
Neil kahel Ameerika Ühendriikide kodakondsusega 
mehel on ühine perekonnanimi. Vasakpoolne, Philip 
(*1955) �, pühendas end sõjandusele ning õhuväe 
nelja tärni kindralina tegutses aastatel 2013–2016 
NATO Euroopa vägede ülemjuhatajana, väisates ka 
Eestit. Parempoolne härra, eesnimeks Craig (*1937) �, 
sai 1960. aastate keskel maailmakuulsaks tänu ülikiirele 

 

 

sõitmisele Bonneville’i soolajärvel, kus ta püstitas viis 
maismaa kiirusrekordit, milledest parimaks jäi 966,574 
km/h. Seda perenime guugeldades tuleb esimeseks 
valikuks akustilisi kitarre � ja basskitarre ning ukule-
lesid tootev USA firma. Mis (pere)nimi? 

 
 

38. 
Aastal 1965 kirjutas Jack Elliott temanimelise laululoo, mille arranžeeris ja esitas Johnny Cash. Tosin 
aastat hiljem sündis kunstnik Jim Davise töölaual koomiks (esimese avaldas ajaleht Pendleton Times    
8. jaanuaril 1978), mille nimeks sai küsitava tegelase nimi. Koomiks on väga tuntud (praegu 75-aastane 
Davis joonistab seda üha juurde) ning lisaks temaatilistele kaupadele ja reklaamidele on selle pea-
tegelane esinenud ka multifilmides, kahes animasarjas ning kahes täispikas animeeritud filmis. Nime sai 
tegelane koomiksi autori vanaisa järgi, kes oli väga tähtis riigimees. Sama nime kannab ka üks 
elektroonilist muusikat viljelev Tartust pärit ja siin elav artist. Nimetage laulu pealkiri, koomiksi-

tegelane, tähtis riigimees või tartlasest artist. 

 
 

39. 
Pildil kujutatud punast värvi logo kuulub USA suuruselt kaheksandale jae-
müügiettevõttele, mille asutas 1902. aastal George Dayton. See on kandnud 
nimesid Goodfellow Dry Goods, Dayton's Dry Goods Company, Dayton 
Company, Dayton Corporation ja Dayton-Hudson Corporation. Oma praeguse 
nime sai firma alles 2000. aastal, ehkki esimene sama nime kandev kauplus 
avati Roseville'is (Minnesota) juba 1962. aastal. Firma oli aastaid IndyCari 
võidusõidusarjas tooni andnud Chip Ganassi tiimi peasponsor. Mis on selle 

USA 500 suurima börsiettevõtte sekka kuuluva firma nimi? �  

 
 

40. eπi+1=0 

nimetatakse Euleri samasuseks. Seda valemit � peetakse ühe üldinimliku (ehk küll 
veidi subjektiivse) omaduse matemaatiliseks kujutuseks. Milline omadus? 
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  1 – muusika Ülo Vinter, sõnad Ardi Liives TK 
  2 – traktor, Jun oli naistraktorist TK 
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  9 – British Vogue on moeajakiri JO 
10 – Mahatma Gandhi  RV 
 
11 – Pipi Pikksukk TK 
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17 – Räpina TT 
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