Kõigi maade proletaarlased, ühinege!

Ebaõige tööstiil

Viimasel ajal
on
rühmas
.ME-73 valm istanud irühmakaas1
lastele tõsist m uret üliõpilase
'Raimond Raua ebaõige tööstiil
õppimisel.
Üliõpilase Raua tervis
on
nõrk; ta on vabastatud kehalise
kasvatuse tundidest. On juhtunud
möödunud kolme aasta jooksul,
et ta pole haiguse tõttu võtnud
osa ka õppetööst. Sel juhtum il
sai Raud eksamisessiooni piken
duse ja õiendas hiljem edukalt
eksamid.
Form aalselt on kõik
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Saanud esimese pikenduse esi
А*ос£хт!!е>1ксхлъЫуЪи
mesel kursusel ning õiendades
võlgnevuse järgm isel sem estril,
Nr. 21 (1 3 3 ) E sm aspäeval, 14. septembril 1953. а. V aastakäik muutus selline õppim isstiil talle
tavaks. Raimond Raud sai igale
eksamisessioonile pikenduse, ole
nem ata sellest, kas ta sem estri
jooksul oli haige või mitte, sest
arstitõendi esitas ta alati.
K uid mis sundis 'taotlema eksa
misessiooni pikendust, k u i ta se
m estri jooksul polnud haige? See
Alustanud 1953/54. õppeaastat tunduvalt suurenenud üliõpilas
oli hirm , et ta ei soorita eksa
perega ja uute erialadega, seisab instituut uute vastutusriKaste
meid ja jääb stipendium ist ilma.
ülesannete ees. Peamine kõikidest ülesannetest aga seisneb selles,
Seega Raua teadm ised on nõr
et tõsta üha kõrgemale õppe- ja kasvatustöö tase ja kindlustada
gad, annab tunda puudulik töö
meie tulevastele eriteadlastele soodsad tingimused poliitiliste ja
sem estri jooksul. Viimase su u ri
erialaste teadmiste põhjalikuks omandamiseks.
maks põhjuseks on võlgnevuste
Uue õppeaasta algusest on möödumas kaks esimest õppenädalat.
likvideerim ine eelnevast eksam i
Selle lühikese aja jooksul on instituudi kateedrid ja ühiskondlikud
sessioonist. Sellele pühendatakse
organisatsioonid juba suutnud kaasa tõmmata aktiivsele õppe- ja
kogu vaba aeg, m õnikord «näpis
ühiskondlikule tööle enamiku meie arvukast üliõpilasperest. Seal
tatakse»
ka loenguist; isegi labo
juures on osutatud vajalikku tähelepanu ka noortele, instituuti
ratoorsed tööd kasutatakse sel
äsja vastu võetud üliõpilastele, kes vajavad nõu ja abi oma töö
leks otstarbeks ära. Sel ajal kui
õigeks korraldamiseks uutes töötingimustes.
kaasüliõpilased panevad kokku
Ometi ei saa öelda, et instituudi töö uuel õppeaastal kulgeb
skeemi, teevad mõõtmisi, valm is
kõigiti normaalselt ja üliõpilaste edasist edukat õppetööd ei häiri
tub sm. Raud laboratoorium is
ükski pilv silmapiiril. Et veenduda selles, tarvitseb vaid heita
järgm iseks eksam iks. Semestri
pilk dekanaatide toimikuisse: alates möödunud õppeaasta lõpust
jooksev töö unustatakse, sellega
säilivad seal peaaegu muutmatul kujul tohutupikad üliõpilaste
luuakse aga alus uutele võlgne
nimestikud, kes omavad akadeemilist võlgnevust eelmisest õppe
vustele. Nii on see kestnud se
aastast või kes mitmesugustel põhjustel jäid kevadisel eksami
m estrist sem estrisse kolme aasia
sessioonil atesteerimata. Vaatamata sellele, et võlgnevuse likvi jooksul.
deerimise tähtaeg on 15. septembril, oli 10-ndaks kuupäevaks
Nii on ka praegu Raual soori
likvideerinud oma võlgnevuse ainult 12% päevase ja 3% õhtuse
tada
mitu kevadist eksam it ja
osakonna võlgnike üldarvust! Samal ajal aga esines võlgnike ja
teha kursuseprojekt masinaeleatesteerimata üliõpilaste hulgas terve rida üliõpilasi (näit. üliõpi
mentides. Ise ta viibib puhkeko
lased S. Dilaktorskl rühmast L-22, G. Bogun ja R. Vorontsova
dus, kust tagasi pöördumisel
rühmast L-23, L. Sutov rühmast L-42 jt,), kellel oli sooritamata
algab pingeline töö võlgnevuste
kaks, kolm ja enamgi eelmise õppeaasta eksamit ja arvestust.
likvideerim ise alal. (Meie rüh
Tigusammul on edenenud võlgnevuse likvideerimine laevaehitusmal algab õppetöö 28. septem b
teaduskonnas, kus ligi 100-st võlgnikust 10-daks septembriks oli
ril.)
sooritanud kõik võlguolevad eksamid ja arvestused ainult 2 üli
Tuleb saavutada, et järgm isel
õpilast. Mehaanikateaduskonna 65-st võlgnikust oli samaks täht
sem estril ei oleks Raual võlgne
ajaks likvideerinud võlgnevuse 5 üliõpilast ja ehitusteaduskonna
vusi, e t ta saaks asuda kohe se
50-st võlgnikust — 4 üliõpilast. Õhtuses osakonnas, kus võlgne
mestri alguses norm aalselt tööle.
vust omas 9 0 üliõpilast, oli selle likvideerinud ainult 3!
Rühm ei keeldu abist. RühmakolOn ilmne, et niisugust olukorda õppetöö alal ei saa lugeda nor
miku ülesandeks jääb selle orga
maalseks. Samuti aga on ilmne, et asjaosaliste kateedrite ja tea
niseerimine.
duskondade senist tööd võlgnikega ei saa kaugeltki nimetada
Rühmakaaslased
rahuldavaks. Võlgnike küsimusse on suhtutud passiivselt, äraoota
valt; neile kas pole osutatud küllaldast abi või nende suhtes pole
rakendatud küllaldast nõudlikkust.
Akadeemiline võlgnevus häirib õppetöö normaalset käiku insti
tuudis ja pidurdab üldist õppeedukust. Võlgnevuse likvideerimise
kiirendamiseks on tarvis, et kogu meie kollektiiv, eesotsas kateed
rite juhatajatega, teaduskondade dekaanidega ja teaduskondade
ühiskondlike organisatsioonidega nüüd, «kaheteistkümnendal tun
nil», võlgnike küsimuses viivitamatult rakendaksid kogu oma ener
gia ja mõju selle küsimuse kiireks korraldamiseks. Võlgnikelt tu
Peale kevadist eksamisessiooni
leb nõuda võlgnevuse kohest õiendamist ja osutada neile .selleks
siirdusid meie instituudi üliõpila
maksimaalset abi. Seejuures ei tohi aga lasta langeda vähimalgi
sed suvepuhkusele, —- -kes maa
määral nõudmiste kõrget taset eksamitel.
le .kodukolhoosidesse, kes puhke
kodudesse, - kes m atkale või eks
Edasise töö suhtes aga tuleks kõigil instituudi instantsidel prae
kursioonidele.
gusest olukorrast teha järeldus, et ülesannete edukaks täitmiseks,
mis lasuvad instituudil spetsialistide ettevalmistaftiise alal, tuleb
Õpperühma К-Ш üliõpilased,
alanud õppeaastal panna peamine rõhk õppetöös üliõpilaste süste
kes siirdusid suvepuhkust veet
maatilise iseseisva töö paremale organiseerimisele ja üldise õppe
ma maale kolhoosidesse, võtsid
distsipliini tugevdamisele.
eesm ärgiks aidata igati kaasa kol
hoosnike ideelis-poliitilise tasem e
tõstm isele — viia,, läb i loenguid,
teha seinalehele kaastööd, ab ista
da komsomoliorganisatsiooni tööd.
Mina veetsin
suvepuhkuse
Juba teist näd alat kestab õppe : Võlgnevuste
likvideerim ine
töö.
■edeneb ag a väga visalt — 12-nda Suure-Jaani rajooni Viktor K in
■Paljudele I kursuse üliõpilas septem bri õhtuks
oli rõhuval gissepa nimelises kolhoosis. Ni
tele, eriti ag a rühm avanem atele enamusel ehitusteaduskonna võlg m etatud kolhoos on rajoonis üks
on kindlasti tundunud väga imes nikest oma võlgnevus veel lik eesrindlikem aid, eriti söödavarumise plaani täitm ise osas. Kol
tamapanevana, e t rühma nime videerim ata.
kirja lõpus leidub terve hulk üli
Selline olukord .häirib tundu hoosnike. ideelis-poliitilise taseme
õpilaste nimesid, kes tegelikult valt, õppetöö norm aalset kulge tõstmiseks kolhoosi komsomoli
õppetööst osa e i võta. Kes need mist. Eksameiks ; ettevalm istavad organisatsioon ja kolhoosi juha-;
on? Need on möödunud-aastase üliõpilased ei võta osa jooksvast ,tus organiseerivad reg ulaarselt
I kursuse üliõpilased, kes on se õppetööst. See tingib om akorda loenguid rändkino-etenduste ja
ni akadeem ilise võlgnevuse tõttu m ahajääm use käesoleva sem estri kolhoosi üldkoosolekute eel.
II kursusele ü le viim ata. Nii õppetöös, mis omakorda põhjusLoengu teemal «Viienda viie
täiendavad ehitusteaduskonna õp tab uute " võlgnevuste tekkim ist aasta plaani ülesanded rahva ma
perühma E-11 nim ekirja üliõpila järgm isel eksamisessioonil.
teriaalse ja kultuurilise taseme
sed L. V allner, P. Ojamaa jt. —
M illistel põhjustel on üldse tõstm ise alal» viisin läbi 26. : au
kokku 10 üliõpilast. Kuigi teis tekkinud võlgnevused? P eam i gustil.
V aatam ata
kibe-kiirele
tes I kursuse, õpperühmades on seks põhjuseks on /ebajärjekindel viljalõikusperioodile.- oli kogune
olukord veidi parem,
on seni töö eelneva sem estri jooksul. nud kolhoosi keskusesse, arvukas
võlgnevuse tõttu jäänud II kursu Enne eksam it ,pole, äga võimalik kolhoosnike pere. Kolhoosnike
sele üle viim ata ehitusteaduskon- mõne päeva jooksul : kogu se huvi antud teem a vastu - näitasid
nas kokku
20 üliõpilast, s. o. m estri vältel tegem ata jäänud pärast /loengut esitatud küsim u
üle veerandi möödunud-aastase tööd tasa teha ja tulemuseks on sed.
I kursuse üliõpilastest.
võlgnevus, mille likvideerim ine / Kõigi meie õpperühm a komsoVõlgnevusi on ka vanem atel /järgneva
s e m e s tri. algul põhjus m oligrupi liikm ete poolt läbivii
kursustel, eriti, ag a .. õpperühm as tab jä lle uued lüngad: jooksvas dud loengud kolhoosides
võeti
E-55, kus kevadise . eksamises? õppetöös.
kolhoosnike poolt
sõbralikult
siooni eksameid on sooritam ata
Seepärast tuleb meil m obili vastu ning kolhoosnike:;/ -sooviks
I I üliõpilasel.
seerida
: kõik: jõud, :;et vvöimalikült oli tu levikus' veelgi tihedam a
Üldse on teaduskonnas 17%
kiiresti
likvideerida võlgnevu kontakti loomine kodukolhoosist
kõigist üliõpilastest järgnevale
pärinevate üliõpilastega.
kursusele võlgnevuste tõttu üle sed.
M. LIIVAKIVI (K-1II)
J. KOLDITS (E-51) .
viimata.
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TPI KIITUSEGA LÕPETANU JUTUSTAB
On teada, et erinevad inim e
sed, kulutanud väga erinevalt
aega mõne kursuse või lihtsalt
mõne üksiku küsimuse õppimi
seks, omandavad selle võrdselt,
s. t. töötavad võrdsete tulemus
tega. Sageli põhjendatakse seda
sellega, e t need, kes omandavad
mõne küsimuse või probleemi kii
remini, on andekad, ning vastu
pidi, palju vaeva nägevaid ini
mesi peetakse tihti mitteandekatelcs. üliõpilasi selliste vaadete
ga leidub ka meie hulgas. See
küsimus aga tuleks üles seada
nii — kas üliõpilane oskab õppi
da või ei oska, oskab ta kasutada
aega ratsionaalselt või mitte.
Instituudi mahuka õppepro
grammi täitm ine nõuab tõsist
tööd kogu viie aasta jooksul.
Seepärast on siin eriti oluline
õppida aega ratsionaalselt kasu
tama. Loomulikult ei saa luua
eeskirju õppimise meetodite koh
ta, ja seda ei püüa ma ka siin
teha. Katsun edasi anda oma ko
gemusi.
Kõigepealt loengutest. Meil on
palju selliseid üliõpilasi, kes
püüavad iga hinna eest kirja
panna viimase kui ühe sõna, mi
da õppejõud loengul ütleb. Nad
pühendavad
kogu oma tähele
panu kirjutam isele, jättes sageli
kõrvale ja pidades teisejärgulise
tähtsusega asjaks küsimuse sisu
ja mõttekäiku, asjade loogilist
järjestust. Selle tulemusena kir
jutatakse loeng üles mehaanili
selt, loengust ei saada aru ning
hiljem on sama loengu konspekti
põhjal juba palju raskem m ater
jalist aru saada ja seda omanda
da. Pühendades aga peatähele
panu esitatava küsimuse sisule
ja märkides üles olulise, on hil
jem võrratult kergem ainet oman
dada. Seejuures ei tohi aga unus
tada, e t mida täielikum on kons
pekt, seda parem on hiljem selle

järgi eksamiks valmistuda ning
seepärast ei võiks konspekteeri
da ka «telegrammi-istiüis». Loo
mulikult oleneb palju loetava
kursuse konspekteerimises ette
kande stiilist, õppeaine laadist
{■kirjeldav või analüüsiv), m illele
vastavalt tuleb rakendada ka
ülaltoodud seisukohti.
Edasi eksamitest. On vana tõ
de, et mida vähem on tehtud se
mestri jooksul, seda rohkem tu
leb vaeva näha eksami eel. Ka
siin tuleb lugeda kehtivaks se
dasama, mis loengute konspek
teerimisel. Tõsiselt väärib hukka
mõistmist pähetuupimise mee
tod. Meie hulgas on selliseid üli
õpilasi, kes oma nägemis- või
kuulmismälu abil õpivad pähe
terveid peatükke kirjandusest ja
sadu lehekülgi konspektist, ilma
et nad saaksid aru kursuse sõlmküsimustest. Peatähelepanu tu 
leb pühendada sellele, et endale
selgeks teha kursuse olulised kü
simused, seejärel muude küsi
muste seos nendega, probleemi
de loogiline järjestus. Kui mingi
suurus on avaldatud mingisuguse
valemiga, siis tuleb eelkõige kü
sida: mispärast selles valemis on
ju st nimelt niisugused suurused
ja mispärast nad on just nim elt
sellises seoses, — ja valem jääb.
seejuures meelde iseendast ilma
erilise pähe tuupimiseta.
Ei saa alahinnata eksamiks kol
lektiivse ettevalmistuse tähtsust.
Kui olete korraks kursuse m ater
jali läbi vaadanud, istuge kolmeneljakesi päevaks laua taha ja
arutage veelkord ühiselt läbi te r 
ve kursus. Sellises arutelus sel
guvad kiiresti teie teadmiste nõr
gad kohad, saate neid õigel ajal
siluda ja täiendada.
Sellised on minu poolt insti
tuudis omandatud
kogemused
õppimise alal.
O. TERNO

E sim esed päevad instituudis
Kui helge on elu meie kodu
maal — Nõukogude Liidus, kus
avarad teed on avatud igale nõu
kogude noorele tööks, õppimiseks
ja teaduste omandamiseks — seda
kõike tajusin veelkordselt, astu
des Tallinna. Polütehnilisse Insti
tuuti.
«Instituut — eks ole see ju
boopis midagi muud kui on.tehni
kum, kus õppisin varem. Olla
üliõpilane instituudis, tähendab
omada tahtejõudu ja oskust kõi
gi ettetulevate raskuste ületami
seks» —- umbes taolised mõtted
vilksatasid peas nii minul kui ka
kõikidel teistel uutel üliõpilas
tel. balajase kartuse ja erutuse
ga s - tiames astusime audnooriumisse, kus toimus esimene loeng.
Kuidas läheb õppetöö uues koo
lis, mis on hoopis erinev endi
sest — keskkoolist või tehniku
mist? Säärane küsimus kerkis
meie kõigi. ette.
.Esimeste loengute konspek
teerim ine isi läinud kuigi hästi.
Ehkki õppejõud andsid näpunäi
teid konspekteerimise kohta, siis
ki ei saanud veel. kõige olulise

mat kirja panna ja tähtsusetut
väJja jätta.
■
Samuti kerkis küsimus, kuidas
õppida, kuidas omandada ainet
põhjalikult?
Siin ulatasid oma abivalmis
käed IV kursuse üliõpilased.
Meil, majandusteaduskonna I kur
suse . üliõpilastel toimus tutvumiskoosolek oma teaduskonna IV
kursuse üliõpilastega. Saime tu
lusaid näpunäiteid õppetöö kor
raldamiseks.
Peale õppetöö korraldamise
tutvusime veel instituudi isetege
vuslaste ja, spordikollektiivi töö
ga, kus iga- üliõpilane võib veeta
oma vaba aega kasulikult ja ots
tarbekalt, vastavalt oma huviala
dele. . .'
Meid rõõmustas v äg a. teadus
konna' IV kursuse üliõpilaste ette
panek võtta meid, majandustea
duskonna I kursuse üliõpilasi
oma šefluse alla. .: r‘
Meie, I kursuse üliõpilased,
püüame rakendada kogu jõu se l
leks, et edukalt täita oma üles
anded ja kohustused.
K. MALVA (K-I)

Võlgnevused, ehitusteaduskonnas

Uute üliõpilaste näol suurenes meie instituudi komsomoliorgani
satsioon rohkem kui 200 kommunistliku noore võrra. Praegu toi
mub TPI-sse astunud kommunistlike noorte arvelevõtmine. Pildil:
ELKNÜ TPI komitee sekretäri asetäitja Stalini-nimelise stipendiu
mi saaja mehaanika-teaduskonna V kursuse üliõpilane Erik Galins
ki vestlemas I kursuse kommunistlike noortega.
E. Viljaranna foto

ÜLIÕPILASTE TEADUSLIK ÜHING
Tallinna Polütehnilises Insti
tuudis töötab üliõpilaste teadus
lik ühing (ÜTÜ). Üliõpilaste tea
duslik ühing ühendab kõiki ÜTÜ
liikmeid ja koosneb teaduskondlikest osakondadest. Iga osakond
omakorda ühendab
kateedrite
juures töötavaid üliõpilaste tea
duslikke ringe.
Pidev osavõtt ÜTÜ ringide
tõust aitab suurel m ääral kaasa
teadmiste omandamisele ja süven
damisele. Ta aitab kaasa spetsia
listide ettevalmistamise kvalitee
di tõstmisele ning annab üliõpi
lastele iseseisva uurimistöö ko
gemusi, sihiga valmistada ande
kamaid neist ette teaduslikuks ja
pedagoogiliseks tegevuseks.
ÜTÜ organiseerib kateedrite
juures teaduslikud ringid üksiku
te teaduslike distsipliinide järgi,
samuti' töötab välja iga kateedri
juhendamisel üliõpilaste teadusli
ke uurimistööde temaatika. Nii
töötavad ÜTÜ liinis marksismi
leninismi, poliitilise ökonoomia,
matemaatika-, füüsikaringid; pea
leselle erialased ringid.

Igal aastal korraldatakse üli
õpilaste teaduslikke konverentse,
kus tulevad ühiselt läbiarutami
sele parimad ringides valminud
teaduslikud tööd. Meie ÜTU
konverentside tööst võtab osa
üliõpilasi ka teistest ülikoolidest
ja instituutidest, näit. Moskvast,
Leningradist, Kaunasest, Tartust
ja mujalt, kes tutvustavad meie
üliõpilastele oma teaduslikke töid,
aidates seega kaasa teadmiste ri
kastamisele ja vastastikuste ko
gemuste vahetamisele. Samuti
võtavad meie üliõpilased osa
teiste õppeasutuste ÜTÜ konve
rentside tööst.
ÜTÜ organiseerib koostööd
teiste kõrgemate õppeasutuste
teaduslike ühingutega ning tea
duslike ringide koostööd tehaste
ga. Meie üliõpilased on väga
palju kaasa aidanud tehastele
nende töö paremustamiseks, mis
tagab meie maa varustamist heakvaliteediliste toodetega. ÜTÜ
masinaehitustehnoloogiaring
on
abistanud «Ilmarist» eesrindlike
meetodite rakendamisel kohapeal,

tööstusökonoomikaring on teinud
suure töö «Balti Manufaktuuri»
plaanimistöö parandamisel.
Igal suvel korraldab ÜTÜ eks
kursioone, milleks talle on insti
tuudi eelarvest eraldatud sum
mad. Ekskursioonidest saavad
osa võtta parimad ÜTÜ liikmed.
Näiteks tänavu korraldati UTÜ
aktivistide ekskursioon Kiievisse
ja Moskvasse.
UTÜ nõukogu loodab, et ena
mus uutest üliõpilastest, kes ot
sustasid jätkata õppimist Tallin
na Polütehnilises Instituudis, võ
taksid aktiivselt osa ÜTÜ ringi
de tööst.
Kuna I kursuse üliõpilased
pole veel omandanud teadmisi
oma erialastes ainetes, on neil
väga otstarbekas astuda üldteaduslikesse ja ühiskonnateaduste
ringidesse
nagu
marksismi
leninismi aluste, poliitilise öko
noomia, matemaatika- ja füüsikaringidesse.

ja suurepäraseid sanatooriumeid
meie kodumaa töötajate puhku
seks.
Meeldejääv oli sõit aurikul
Sotsist Suhhumi. Laevalt nägime
toredaid Kaukaasia kõrgeimate
mägede lumega kaetud tippe.
Suhhumi botaanika-aed, suure
pärane metsapark Stalini mäel,
loodud linna töötajate poolt läbi
pääsmatu tihniku asemele, Musta
mere rand — -kõik see subtroopika looduslik ilu jättis meile
kustumatu mulje.
Unustamatu oli sõit Gorisse.

Me külastasime seal välkest
lihtsat
majakest,
kus sündis
J. V. Stalin, nägime hoonet, kus
ta õppis. J. V. Stalini muuseumis
tutvusime Stalini ja tema kaas
võitlejate revolutsioonilise tege
vusega.
Palju huvitavat nägime Tbili
sis. Tutvusime toredate parkide,
skveeride, mälestussammastega,
omapärase ilusa arhitektuuriga ja
teiste Gruusia NSV pealinna vaa
tamisväärsustega .
Tõusime Stalini mäele, olime
kauni mägijärve ääres, vaatlesi
me Kura jõe tormiseid voogusid,
olime Sota Rustaveli monumendi
juures.
Igaüks meist tõi kaasa unusta
matud muljed Kaukaasiast.
0 . LAJDINEN (K-93)
*

Õpperühmade K-91 ja K-93 üliõpilasi Sotši botaanika-aias.

Seinalehed uue õppeaasta algul
Puuduste kritiseerim ine ja ees ] vahel ja anda neile kindlad ülesrindlike kogemuste propageeri ( anded, mida täites nad võivad
mine seinalehtedes aitab palju näidata omapoolset initsiatiivi.
kaasa õppe- ja kasvatustöö paran See muudab töö palju huvitava
damisele.
maks ja annab hoopis paremaid
Möödunud õppeaastal esines tulemusi.
meie instituudi seinalehtede töös
.Mõned sõnad toimetuste koos
tõsiseid puudujääke. Ainult üksi seisude kohta.
kud . neist ilmusid korrapäraselt
On muutunud peaaegu -tavaks,
ja enam-vähem rahuldava sisuga et seinalehtede tööst võtavad osa
(«Nõukogude Ökonomist», «Ehi ainult üliõpilased, kuigi seina
taja» ,
«Кораблестроитель»). leht on ka teaduskonna partei
«ÜTÜ Teataja»,
«Isetegevusla- grupi ja ametiühingubüroo hääle
ne» ilmusid kogu õppeaasta vältel kandja. On imestamapanev, e t ei
ainult paar korda. P uudus veel üks eg a teine ei huvitu seinaleh
seinalehtede
võitlev
iseloom. tede tööst (näit. mehaanika- ja
Artiklid olid enamasti kuivad ja majandusteaduskonnas).
Selles
üldsõnalised, sageli jättis soovi suhtes tuleb võtta eeskuju ehitus
da seinalehtede kunstiline kujun teaduskonna seinalehest «Ehita
dus.
ja» (sm. Tiitus), mille toimetuses
Mis on siis vaja teha, et meie, on töö jaotatud liikmete vahel
instituudi seinalehed saaksid edu nende huvialade järgi. Toimetus
kalt täita oma ülesandeid?
se kuulub ka üks õppejõud, kes
Eelkõige on vaja toim etajail abistab tunduvalt toimetuse tööd
endil aru saada seinalehe üles kas või artiklite saamise alal õp
annetest ja oma . töö vajalikku pejõududelt ja ka paljus muus.
sest. Toimetajad ei tohi võtta Samuti on seinalehel pidev side
kogu tööd enda peale, nagu see parteigrupiga ja ametiühinguoli vahel möödunud aastal «Me bürooga. Parteigrupi poolt on
haaniku» ja «Nõukogude ö k o n o  määratud seinalehele hooldaja,
misti» toimetustes (sm-d Soodla kes abistab tööplaanide koostami
ja Lillenurm). Kogu töökoormus sel ja sisu kontrollimisel, olles
tuleb jagada toimetuse liikm ete , alaliseks' juhendajaks toimetusele.
MB 11563
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MEIE KODUMAA PEALINNAS

V. UNDRITS fK-Ifl)

a a ö ia s
Meie instituudi ÜTÜ organi
seeris pärast praktikat Novotšerkasskis ekskursiooni Kaukaasias
grupile keemia-mäeteaduskonna
V kursuse üliõpilastele, kütuste
keemilise tehnoloogia ringi liik
metele.
Niisiis, 3. juuli õhtul sõitsime
välja Rostovist. Meie ekskursioon
kestis 15 päeva. Selle aja jook
sul me viibisime kauni Gruusia
paljudes ilusates linnades.
Sotsis me külastasime botaani
kaaeda, tegime
ekskursiooni
mööda linna; nägime palju parke

Üliõpilane Lembit Maine tugevuslaboratooriumis
E. Viljaranna foto

TPI-is on kujunenud kauniks
traditsiooniks korraldada igal su
vevaheajal õppe- ning ühiskond
likus töös silmapaistnud üliõpi
lastele tasuta ekskursioon meie
kodumaa pealinna Moskvasse. Ka
tänavu võimaldati 25-1 TPI üli
õpilasel sõita 10-ks päevaks
Moskvasse instituudi komsomoli
komitee organiseerimisel.
Moskvas osutas meile vahetult
suurt abi ÜLKNÜ Keskkomitee.
Tutvusime Moksva linna üldkujunduse ning
arhitektuuriga,
imetlesime maailma kauneimaid
metroojaamu ja külastasime suu
re huviga paljusid muuseume;
viibisime maailmakuulsas Tretjakovi galeriis, Stalini kingituste
näitusel, planetaariumis, looma
aias, stereokinos jne. Eriti huvi
tavaks kujunes tulevastele inse
neridele ekskursioon polütehni
lisse muuseumi, kus igaühel oli
võimalus tutvuda huvitavate eks
ponaatidega oma erialalt. Üldise
tähelepanu keskuseks kujunes si
detehnika osakond, kus meile de
m onstreeriti uusimaid televiisori
f -г

tüüpe, moodsaid raadioaparaate,
autom atiseeritud
klubiradioolat,
helilindistamise ning muusika
stuudio uusi seadmeid.
Tujuküllaseks vahelduseks osu
tus terve päeva kestnud välja
sõit Moskva-nimelisel
kanalil.
Sõitsime ligi 100 km mööda
m aalilist kanalit ja läbisime ka
lüüse.
Vaatamata mõningatele viperustele korteriküsimuses ning or
ganisatsioonilises ettevalmistuses
võib lugeda üldjoontes ekskursi
ooni õnnestunuks. Järgmiste eks
kursioonide korraldamisel tuleks
ette lähetada tõsise vastutustun
dega seltsimees korteriküsimust
lahendama.
Käesoleval suvel
Moskvasse ettevalmistustööd te
gema saadetud sm. Ulanen suh
tus oma ülesannetesse hoolima
tult. Loodame, et selle ekskur
siooni kogemused võimaldavad
järgm isi läbi viia veel kõrgemal
tasemel.
V. NIG UL
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11.
septembril alustas teekon
ii b
da Kaukaasiässe mehaanikatea
duskonna IV kursuse elektrikute
matkagrupp. Matkagrupp koos
TPI SPARTAKIAAD
neb kaheksast üliõpilasest.
See on juba kolmas matka-j Juhindudes NLKP Keskkomitee m eisterlikkust ning selgitada pa
grupp, mis suvisel õppetöövahe- otsustest kehakultuuri- ja spordi rim teaduskond kehakultuuri- ja
Spartakiaadist
töö arendamise kohta viib TPI sporditöö alal.
ajal külastab iKaukaasiat.
lubatakse
osa
võtta
neil üliõpilas
kehalise
kasvatuse
kateeder
koos
Matkagrupp läbib oma teekon
ühiskondlike organisatsioonidega tel, teenistujatel ja õppejõududel,
nal Tbilisi, Sotši ja rea teisi läbi 1953/54. õppeaasta jooksul kes ei kuulu teistesse spordiorga
linnu lõunas. Samuti kavatsetak TPI kompleksspartakiaadi.
nisatsioonidesse ning ainult neil
se läbida ka Gruusia sõjatee.
Spartakiaad viiakse läbi ees üliõpilastel, kes ei oma akadee
Kavatsetud on ka paaripäevane märgil arendada ja tugevdada milisi võlgnevusi.
kehakultuuri- ja sporditööd insti
Spartakiaadi kava kohaselt
jalgsimatk mägedes.
tuudis, tõsta üliõpilaste ja tea viiakse sügissem estril läbi esi
duskondade võistkondade spordi- võistlused tennises, kergejõusti
1. KALLI ON (ME-73)
kus, jalgpallis, sõudmises ja jalg 
rattasõidus (septembris ja oktoob
Samasugune juhendaja on seina ega jääda ka liiga tagasihoidli ris) ning males ja kabes (nov.—
lehel ka komsomolibüroolt. Ame kuks («Nõukogude ökonomist»). dets.); kevadsem estril viiakse esi
tiühingubüroo poolt on toimetuses Tingimata peab olema igas seina võistlused läbi sportlikus ja kuns
tilises võimlemises, suusatamises,
õppejõud. Ametiühingubüroo esi lehes fotosid ja karikatuure.
mees ei ole veel kunagi keela
Artikl-id ei tohi olla liiga pi uisutamises, hokis, korv- "ja võrk
nud oma abi seinalehele. Peale kad, mis tingiks nende mitteloe- pallis, poksis, maadluses, tõstmi
vehklemises ja
selle on seinalehel tihe side de tavuse. Nad peavad olema kül ses, ujumises,
kaaniga ja parteigrupiorganisaa- lalt sisukad, et huvitada lugejaid. akrobaatikas.
toriga.
Kõigil spartakiaadi kavas ole
Selle eest peavad hoolt kandma
Kui ka teised instituudi seina toimetuse liikmed, kes suunavad vail. spordialadel selgitatakse tea
lehed omaksid oma töös sellisel kaastöölisi artikli kirjutamisel.
duskondade paremus meeste ja
m ääral abi, oleks seinalehtede
naiste osas eraldi ning üldvõitjat
Kui
kõik
need
eeltingimused
üldpilt muidugi hoopis teine. on olemas, siis .kindlasti kollektii arvestades meeste ja naiste tule
Teaduskondade
ühiskondlikud vi liikmed ei keeldu kaastööst mused ' kokku. Indlviduaalalade
organisatsioonid peavad osutama seinalehele.
võitjaile ja võitvate võistkondade
oma häälekandjatele tõhusamat
liikmeile omistatakse TPI meistri
abi.
Et kindlustada artiklite õige nimetus ning autasustatakse dip
Artiklite muretsemisel esine aegne laekumine, on vaja juba lomi ja meistrimärgiga.
vad raskused on olnud alati pea varakult enne numbri väljaand
Et edukalt kaitsta oma teadus
miseks takistuseks toimetuste mist vastu võtta toimetuse koos konna spordiau eelseisval spar
töös. Et seda vältida käesoleval olekul tööplaan kas ühele või ka takiaadil, peavad kehakultuuri
õppeaastal, selleks on vajalik hele numbrile, pidades hoolega kollektiivide nõukogud viivitama
seinalehe ( töösse tõmmata kaasa silmas tähtpäevi ja instituudis tu lt alustama oma võistkondade
toimuvaid sündmusi: õppetöös, komplekteerimist ja ettevalmista
kogu kollektiiv.
Suur tähtsus on ka seinalehe spordis, isetegevuses jne. Kui mist võistlusteks. On vaja põhja
kujundamisel. Huvitavalt kujun teemad on üksikute toimetuse likult tutvuda Sipartakiaädi kavas
datud seinaleht äratab kogu kol liikmete vahel ära jaotatud, tu olevate spordialade esivõistluste
lektiivi huvi seinalehe vastu ja leb neid asuda aega viitmata juhenditega, õigeaegselt teostada
aitab lähendada' seinalehte luge organiseerima kindlaks tähtajaks võistkondade registreerim ist ning
jaskonnale. Selle saavutamiseks —- üks või kaks päeva enne uue hoolitseda võistlejate varustuse
peab aga igas seinalehe .toimetu seinalehenumbri ilmumist.
eest.
ses olema liige seinalehe kujun
J. DUDKIN,
Nii töötades kindlustab toime
damise alal, kes oleks võimeline tus seinalehe õigeaegse ilmumise
TPI spordiklubi esimees
andma seinalehele vajaliku väli ja sisu küllaldaselt kõrge taseme.
muse. Ei tohi muidugi kalduda
L. MAI NE (E-51)
Toimetaja A. LEBBIN
äärmusse («Кораблестроитель»)
Trükikoda «Ühiselu», Tallinn, Pikk 40/42.
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