M EIE EESRINDLASl

TEADUSLIKU UURIMISE ASUTUSTE JA KÕRGEMATE ÕPPEASU
TUSTE TÖÖTAJAD! ARENDAGE LOOVALT NÕUKOGUDE TEADUST,
PARANDADE SPETSIALISTIDE ETTEVALMISTAMIST, TÕSTKE TEA
DUSE OSA MEIE MAA TEHNILISES PROGRESSIS

M EIE

EES.RINDLASI

(NLKP Keskkomitee oktoobrihüüdlauseist)
On saabunud nõukogude rah
va ja kogu maailma progressiiv
se inimkonna suur pidupäev —
Suure Sotsialistliku Oktoobrire
volutsiooni 39. aastapäev.
39 aastat on elanud maailma
esimene sotsialistlik riik. Selle
aja jooksul on tk kasvanud ja
arenenud võimsaks maaks, mis
omab suurepärase tehnikaga va
rustatud tööstuse ja põllumajan
duse. Nõukogude Liit on Nõu
kogude valitsuse ja kommunist
liku partei juhtimisel muutunud
riigiks, kellel pole vaja oma
rahvamajanduse arendamisel ar
VELLO REED1K,
mehaanikateaduskonna üliõpilane vestada kapitalistlike maadega,
vaid kes on ise vajaduse korral
võimeline tootma kõike, mida
on tarvis meie tööstusele, meie
põllumajandusele, meie rahvale.
Nõukogudemaal on nüüd olemas
kõik vajalikud tingimused, et
rahuliku majandusliku võistluse
käigus täita ajalooliselt lühikese
ajaga NSV Liidu majanduslik
põhiülesanne — jõuda järele
arenenumatele
kapitalistlikele
maadele toodangu väljalaskmi
ses ühe elaniku kohta ja neist
maadest ette jõuda.
NLKP XX kongressi direktii
vides on öledud: «NSV Lii
du rahvamajanduse arendamise
kuuenda viie aasta plaani tähtsa
mateks ülesanneteks on garan
teerida rasketööstuse eelistatud
arendamise,
pideva
tehnilise
progressi ja tööviljakuse suure
nemise baasil kõigi rahvamajan
dusharude edasine võimas kasv
ning sel alusel nõukogude rahva
materiaalse heaolu ja kultuuri
taseme tõus.»
Pole kahtlust, et nõukogude
rahvas suudab täita need üles
anded sama edukalt kui eelne
nud viisaastakute kohustused.
Juba on tehtud esimesed edu
sammud meie rahva elatustaseme
edasiseks parandamiseks ja töö
tingimuste kergendamiseks.
Alates käesolevast õppeaas
tast on kaotatud õppemaks kõi
gis NSV Liidu keskkoolides,

keskeriõppeasutustes ja kõrge
Pidevalt on täienenud meie
mates koolides. 1. oktoobrist õppejõudude ja teaduslike töö
k. a. hakkas kehtima uus pensio- tajate kaader uute teaduste kan
nimäärus, mis kindlustab vana didaatide ja doktoritega.
dele tööveteranidele muretud,
Laienenud on üliõpilaste osa
vanaduspäevad. Laupäevadel ja võtt teaduslikust uurimistööst
ühingu
pühade-eelsetel päeval on nüüd üliõpilaste teadusliku
tööpäeva kestvuseks kuus tundi. raames.
1. jaanuarist tõuseb madalapal
Mõningat edu on saavutatud
galiste töötajate töötasu.
sporditöös ja kunstilises isetege
Kõik need muudatused räägi vuses.
Rõõmustavaks näiteks oli see,
vad selget keelt sellest, et Nõu
kogude valitsuse ja kommunist et möödunud suvel järgnes
liku partei esmaseks ülesandeks meie üliõpilaskond üksmeelselt
on hoolitseda töötavate inimeste ÜLKNÜ ja ELKNÜ KeskkomiI teede üleskutsetele ja andis omaheaolu eest.
tubli panuse rikkaliku
Nõukogude Liit on võidelnud II poolse
ja võitleb ka tulevikus väsima viljasaagi õigeaegseks kogumi
Kasahstani uudismaadelt ja
tult rahu säilitamise ja kindlus seks
sügiseste
kiireks lõpe
tamise eest rahvaste vahel, iga tamiseks põllutööde
Eesti NSV kolhoosides
riigi ja rahva sõltumatuse eest.
Nõukogude Liit mõistab otsus ja sovhoosides.
Saavutatud edusammud ei an
tavalt hukka Inglismaa ja Prant
susmaa praegutoimuva agres na aga meil veel põhjust rahul
siooni egiptuse rahva suhtes. oluks. Meie töös on veel küllalt
Nõukogude rahvas suhtub pala ki tõsiseid ja viivitamatult pava poolehoiuga egiptuse rahva randamistnõudvaid puudusi. Ü li
õiglasse ja mehisesse võitlusse õpilaste keskel esineb veel rida
oma
rahvusliku
sõltumatuse akadeemilisi võlglasi, tuleb ette
kaitsmiseks ja naelutab agresso nõukogude üliõpilasi häbistavaid
rid häbiposti. Nõukogude in i käitumise fakte, hoogustamist
mesed on veendunud, et egiptuse nõuab meie instituudi komsomo
rahvas tuleb välja talle osaks li- ja ametiühingutöö.
Samuti peame veelgi tõstma
saanud rasketest katsumustest ja
saavutab võidu oma õiglast üri ÕPP6' ja teadusliku töö taset,
peame tunduvalt tihendama meie
tust kaitstes.
teaduslik-uurimusliku töö sidet
Tähistades Suure Sotsialistli rahvamajandusega. Peame seni
ku
Oktoobrirevolutsiooni 39. sest rohkem tähelepanu pöörama
aastapäeva võime ka meie, Tal distsipliini tugevdamisele meie
linna Polütehnilise
Instituudi töö kõikides lõikudes. Peame
kollektiivi liikmed, vaadata tea andma kogu oma energia ja jõu
tud uhkustundega tagasi nõuko selleks, et TPI suudaks auga
gude korra ajal tehtud viljakale täita oma, põhiülesannet — val
tööle spetsialistide ettevalmista mistada ette kõrgesti kvalifitsee
mise ja teadusliku uurimistööga
rahvamajanduse abistamise alal. ritud nõukogude eriteadlasi, kes
relvastatud
eesrindliku
Iga aastaga on suurenenud olles
meie instituudi poolt väljalas nõukogude teadusega on ustavad
tud noorte Inseneride arv, kes meie suurele kodumaale ja kom
asudes oma tööpostidele rahva
majanduse mitmesugustel aladel munistlikule parteile.
Selliste ülesannetega astume
on rakendanud oma oskused ja
energia Nõukogude riigi teenis kommunistliku partei juhtimisel
tusse.
Nõukogude riigi 40. eluaastasse.

KARL KASK,
dotsent

SILVIA MARMOR,
keemia-mäeteaduskonna üliõpilane

TPI komsomoliaktiivi üleskutse
T allinna P olütehnilise Instituudi kom som oliaktiiv kutsub üles kõiki TPI
üliõpilasi väärikalt tähistam a Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni
39,
aastapäeva.
Kõik 6. novembril pidulikule koosolekule?!
Kõik töötajate ülddem onstratsioonlle!
TPI kom som oliaktiiv

EDUARD TEARO,
keemia-mäeteaduskonna üliõpilane

Instituudi komsomoliakfiivilt

Tähelepanuvääriv küsimus

2.
novem bril к. a. toimus kee
na üliõpilane sm. Luik. «Vähe
miahoone I auditoorium is intituu- viiakse seal läbi huvitavaid ja
di komsomoliaktiivi koosolek, häid üliõpilasõhtuid ja muid
kus arutati põhjalikult
meie noortepäraseid üritusi! Selleks
komsomolitööga
seosesolevaid aga, et m uuta meie elu huvita
küsimusi.
vaks, ei vaja me m itte mingit
Instituudi
komsomolikomitee uut klubi nimetust, vaid uusi
sekretär sm. Paalm ann m ärkis klubiruum e ja rohkem enese
oma sõnavõtus, et viimasel ajal algatust
üliõpilastelt
endilt.
on komsomolitöö meie instituu Komsomoliorganisatsioon
meie
dis
m ärgatavalt
nõrgenenud. instituudis on küllalt tugev sel
Komsomoli üks põhiülesanne — leks, et tõsiselt parandada tööd
noorte laiade masside organisee üliõpilaste poliitilisel ja kultuu
rim ine Ja kommunistlik kasvata rilisel kasvatam isel!»
Samade
mine — on jäänud tahaplaanile. küsimuste suhtes avaldasid arva
Osa instituudi komsomoliaktii- musi veel sm-d: Kesküla, Netšavist on kaotanud poliitilise te ra  jev jt.
vuse faktide ja sündmuste hinda
Hiljem sõna võtnud sm. Köits
misel, minnes mööda ebaterve ütles:
test
m eeleoludest
üliõpilaste
«Jah, nüüd mõistame, et meie
keskel.
poolt ülestõstetud mõte uue eral
A inult
komsom oliaktivistide diseisva üliõpilasklubi loomisest
ükskõiksuse ta g a jä rje l sai või on vale! Esitasime selle kiiruga,
malikuks, et m ehaanikateadus läbim õtlem atult. On õige, et me
konna üliõpilased Haavel, Kui- saame ja peame oma eiu huvita
met, Tamme ja V äljak viibides vamaks m uutma tuginedes just
tööl Lihula rajoonis, rikkusid kom som oliorganisatsioonile.
töödistsipliini, organiseerisid joo
Komsomolitööd tuleb teha se
m inguid ja solvasid kohalikke nisest aktiivsem alt, senisest pare
elanikke, et sama teaduskonna mini!»
üliõpilased Luhari, Rammus ja
ELKNÜ Keskkomitee serkeKurm käitusid ebanõukogulikult tä r sm. Jü rn a näitas kui kergesti
kolhoosist tagasisõidul jne.
võib sattuda sellise uue üliõpi
Instituudi
komsomolikomitee lasseltsi loomise m õttega poliiti
ja m ehaanikateaduskonna kom- liselt valele teele:
somolibüroo jäid aga hiljem gi
«Pole kunagi olnud, pole ole
pealtvaatajateks. Toodud inetu- mas nüüd, ei saa olema ka kuna
tutes faktides süüdiolevad isikud gi tulevikus m ittem ingisugust
jäid ilma teenitud karistuseta.
apoliitilist organisatsiooni,
ei
Pideva komm unistliku kasva meil ega ka teistes maades! Or
tustöö puudum ine ja üliõpilaste ganisatsioon, mis tahab seista
kultuuriliste huvide rahuldam ise kõrval Nõukogude valitsuse ja
unarussejätm ine
komsomolitöös kom munistliku partei poliitilisest
on viinud selleni, et grupp üli joonest, töötab paratam atult sel
õpilasi Vahter, Köits, Oiger Ra- le vastu!»
tassep jt. ehitusteaduskonnast on
A ktiivil tehti rida ettepane
tulnud m õttele luua üliõpilas kuid komsomolitöö tõhustam i
te vaba aja sisukamaksmuutmi- seks. Nii m ärkis sm. V ahter va
seks ja käitum iskultuuri tõstm i jadust võidelda edaspidi tõsiselt
seks m ingi komsomoli- ja am eti üliõpilaste kultuurse käitum ise
ühinguorganisatsioonist
eem al eest. Sam uti esitati rid a ettepa
seisev, apoliitiline
üliõpilaste nekuid kultuurm assilise ja spor
klubi või veelgi ulatuslikum aks ditöö alal, m illede elluviim ine
minnes — uus üliõpilasorgani m itm ekülgistab
komsomolitööd
satsioon, mis elustaks «vanu üli- ja aitab rahuldada kõikide üli
õpilastraditsioone.»
õpilaste 'huvisid.
«Millised on siis need nn.
Koosoleku lõpul võttis aktiiv
«vanad
üliõpilastraditsioonid», vastu otsuse — teha kõik sel
milliseid tahavad asuda elustam a leks, et p arandada kogu komso
mõned meie üliõpilased?» esitas molitööd meie instituudis, viia
küsimuse
TPI
direktor sm. läbi senisest rohkem huvitavaid
Schmidt ja andis sellele ise ka ja häid üritusi, mis aitavad sisus
vastuse. Ta näitas, et vanäd üli tada kultuurselt üliõpilaste vaba
õpilastraditsioonid olid vahetult aega.
seotud korporatsioonidega, s. o.
Komsomolikomiteele tehti üles
eraldum isega laiadest noorte ja andeks töötada 12. nov. k. a. väl
üliõpilashulkadest. K orporatsioo ja kooskõlastatult üliõpilastega
nides valitsesid aga sellised tra  käesoleval sem estril korraldam i
ditsioonid, nagu meeletud joo sele tulevate ürituste plaan.
mingud, igat liiki duellid, vae
Üksmeelselt
otsustati
teha
nu Õhutamine m itteüliõpilastest ettepanek ELKNÜ Keskkomitee
noorte ja ka antud korporatsioo le ja EK P Keskkomiteele, abis
ni m ittekuuluvate üliõpilaste vas tada meie in stituuti hädavajali
tu. Kas selliseid, kodanlikele ke klubiruum ide saamisel.
«studengitele» omaseid kombeid,
Et hästi ja organiseeritult läbi
tahetakse meie ajastu üliõpilas viia Suure Sotsialistliku Oktoob
tes juurutada?
rirevolutsiooni 39. aastapäeva tä 
«On tõsi, et meie praeguse histamine esitas kom somoliaktiiv
am etiühinguklubi töö nõuab põh kõigile T P I üliõpilastele üleskut
jalikku parandam ist», ütles oma se, m ille tekst on toodud meie
sõnavõtus m ehaanikateaduskon ajalehe esiküljel.

Õhtul Stockholmi jõudes olime
väsinud reisi m uljetest, aga aega
puhata ei olnud. Kuna õhtu oli
vaba, siis kasutam ise aega, kes
kinos käimiseks, kes jalutam i
seks, kes tuttav ate külastam i
seks. P alju d nautisid suurepärast
vaadet öisele vilkuvate tulede
meres säravale Stockholmlle, mis
avanes linna südames asuvast
K atharinaslusseni tornist. Kau
guses süttisid ja kustusid mitme
värvilised reklaam tuled. Samas
all kihutasid autod ja teised moo
torsõidukid
kõigis võimalikes
suundades ilma teede ristum isko
hal kiiru st vähendam ata, sest
Slüsseni m itm ekorruseline ristteesõlm võimaldab sõita ükskõik
millisele teeharule ilm a, et oleks
vaja karta kokkupõrget.
Järgm isel päeval kihutas elektrikiirro n g lõunasse, H elsingbörgi
suunas. Rootsi raudteed on val
davas enamuses elektrifitseeri
tud, mis tagab kõrge sõidukiiru
se ja raudteede puhtuse. Vaguniakendest vilksatab mööda jä rje st
rohkem lehtpuid, m aapind muu
tub üha viljakam aks.
õh tu k s jõudsim e H elsingbörgi,
mis asub looduslikult kaunis
Öresundi väina kitsaim as kohas.
Taani on siit vaid 3 km kau g u 
sel ja ööšel väina ääres asuva
hotelli rõdult nautisim e suurepä
rast vaadet hõbedasest kuupais
test valgustatud väinale ja vas
taskaldal asuvale taan i linna
H elsingöri tulederibale.
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SPORTLASED,
KOONDUGEM!

A jakirja «Nõukogude Naine» teile vaevata loetleda k õ i k e .
käesoleva aasta juulikuu num bris Vastupidi. Suhteliselt vähe tun
Hiljuti toimus TPI Spordiklu
(nr. 7) on avaldatud E. Lukase neme neid, v i i s a k a käitumise
artikkel «Seda me peame arves norme, vähe inimese jaoks, kes bi soprdiõhtu, kus tehti kokku
tama». See artikkel, mis käsitleb omab peagi kõrgem a hariduse ja . võtteid. TPI VII Spartakiaadist
kasvatustöö ja käitum ise küsimu peab meie ühiskonnale o lem a; ning autasustati esikohtadele tul
si, puudutab k riitiliselt ka meie eeskujuks mitte üksi teadmiste, nud teaduskondade kehakultuuri
vabariigi üliõpilaste ebakorrektse vaid k a käitumise poolest. Siin kollektiive.
Spartakiaadi üldvõitjaks nais
vist peitubki asja juur.
käitumise juhtum eid.
Vaadakem ainult raam atukaup te osas osutus keemia-mäetea
Sm. Luikas k irju tab : «Õppe
jõud vestleb üliõpilasega täna luste vitriinidele, raam atukogu duskonna kollektiiv 42 punktiga,
val. Teima ees seisval üliõpilasel desse — sellekohane kirjandus talle järgnesid ehitusteaduskon
on pabeross suus. Nende vestlu puudub meil ju peaaegu täieli na (39,5 p.) ja mehaanikateadus
sest võtavad osa läbi avatud akna kult. Muidugi, koolipõlves on konna (28,5 p.) kehakultuurikol
paar naisüliõpilast, toetudes loha teatud tavad välja kujunenud. lektiivid.
Meeste aladel saavutas I ko
kalt aknalauale. K ätega vehkides Harjum us püsti tõusta õppejõu
püüab üliõpilane õppejõudu mil pöördudes teie poole on vist küll ha m ehaanikateaduskond 40,5
leski veenda. K oridoris istuvate selletõttu, et nii mõnelegi meist punktiga, teiseks tuli ehitustea
üliõpilaste grupile läheneb õppe on kunagi öeldud: «Tõuske piis- j duskond (37,25 p.) ja kolman
keemia-mäeteaduskond
jõud ja alustab vestlust, kuid ti kui teiega räägitakse!» Liiga ; daks
üliõpilased
jäävad rahulikult vähe pööratakse aga üldiselt tä- (29,25 р.).
istuma. «K uulge, m illal võib tei helepanu
käitum isküsim ustele1 Üksikutel spordialadel saavu
le referaad i ära tuua?», pöördub koolides. Parem al juhul analüü tati esikohti järgm iselt: keemianaisüliõpilane õppejõu poole.»
sitakse ainult halba käitumist ja mäeteadusko ma naiskond tuli
V aielda selle üle, kas esitatud sedagi — tagantjärele. Aga kui esikohale laskmises, sportlikus
näited on võetud tegelikkusest das on võimalik tutvuda käitu ja kunstilises võimlemises ning
Ehitusteaduskond
või m itte, ei ole m õtet. Igatahes m isreeglitega igapäevase
elu võrkpallis.
vist keegi meist ei julge hakata jaoks, käitum ise jaoks seltskon saavutas esikoha kergejõustikus
tõestama vastupidist. Enamvä nas, iseseisval teel? Kas mingi ja suusatamises ning mehaanikahem taolisi olukordi esineb meie iganenud
kalendrisaba kaudu, teaduskond korvpallis.
Meeste aladel oli kõige roh
gi instituudis. Sellest on varem gi kus selliseid asju paraku siiski
juttu tehtud ja m itte üks kord. kunagi käsiteldi? See on valus kem esikohti mehaanikateadusVähe on aga ju ttu tehtud sellise küsimus. Seetõttu kuju n ev ad k i; konnal — laskmises, suusatami
käitumise põhjustest.
välja ainult mingisugused muga- i ses, sportlikus võimlemises, võrk
Vaatame,
millise
seisukoha vad välised maneerid, mis kõlba-<pallis. Ehitusteaduskond saavutas
kergejõustikus, jää
omab selles suhtes sm. Lukas:
vad kitsaste lühikeste pükste ja esikohad
«K asvatustöö üliõpilastega on paksutallaliste
tänavakingade hokis ja korvpallis.
paljudes
õppeasutustes
veel juurde.
Peab märkima, et kompleksnõrk», k irju ta b ta.' «Ei saa kinni
Peab ütlema, et kui meie üli spartakiaadid on etendanud kau
tada, et noored ei tunneks ühis õpilaspere enamvähem omab et nis suurt tähtsust sporditöö elus
konnas kehtivaid 'käitumise vor tekujutuse käitum isest — mõtlen tamisel ja edasiarendamisel Tal
me ja tavasid. Küsige neilt, nad siin just viisakat käitum ist — linna Polütehnilises Instituudis.
võivad teile ilma vaevata loetleda avalikes kohtades, siis hoopis ras Ka möödunud spartakiaad andis
kõike
(minu sõrendus). Kuid kem on öelda seda käitumise koh selles osas oma panuse, paljas
me hoolitsem e veel vähe viisaka ta seltskonnas, kus sageli patus tades aga sealjuures ka tõsised
käitum ise harjum uste ja vilumus tatakse kõige elementaarsemate lüngad meie sporditöös. Nimelt:
te juurutam ise e e s t. .. Muidugi käitum isreeglite vastu, ja mitte
1) puudub massilisus võist
ei pea viisaka käitum ise kasvata pahatahtlikkusest, vaid teadmatu
mine kujunem a m ingiks väliste j sest. Kunas ja keda esm ajärje luste läbiviimisel,
2) üliõpilased (teaduskondade
m aneeride
v äljaarendam iseks.1korras kättpidi teretada? Kuidas
Tõeliselt k u ltu u rset inim est ise end ja oma tuttavaid esitleda? nõukogude liikmed, sektsioonide
loomustab sügav sisem ine veen Kuidas käituda lauas? Kuidas büroode liikmed, õpperühmade
dumus k e h t i v a t e k ä i t u m i s  riietuda? Kõik need küsimused ja kursuste spordiorganisaatorid) on äärm iselt vähe näidanud
n o r m i d e (minu sõrendus) täit vajaksid põhjalikku selgitamist.
mise vajadusest.»
Võibolla ei tunne meie üliõpi aktiivsust ja initsiatiivi võistluste
Kasvatustöö üliõpilastega on laspere üldse huvi seltskondliku ettevalmistamisel ja läbiviimisel
meil m uidugi nõrk. Lubatagu kü etiketi, viisaka -käitumise suhtes? ning sporditöö organiseerimisel
sida, millises ulatuses meil seda Arvan vastupidist. Kui meie laiades üliõpilaste hulkades. Ka
organisatsioonid komsomoliorganisatsioon on vä
üldse on tehtud? Kas kasvatus ühiskondlikud
tööks piisab direktori käskkirja suudaksid aegajalt organiseerida he abistanud T PI Spordiklubi ja
des ebaväärika käitum ise eest loenguid käitum isreeglite kohta, kollektiivide nõukogusid spordi
noomituse avaldam isega või, äär oleks auditoorium alati kuulajaist töö organiseerimisel.
museni minnes — eksm atrikulee tulvil. Lektoreid sellisteks loen
Massilise sporditöö organisee
rim isega? Loom ulikult m itte. See guteks peaks olema võimalik lei rimisel võiks esile tõsta keemiaon viim ane abinõu. V ajalik on da. On olemas ka teisi võimalusi. mäeteaduskonna kehakultuurikol
aga, et sellise käitum ise juhuseid Möödunud aastal viidi läbi Tartu lektiivi (esimees üliõpilane E.
üldse ei esineks. Tuleb püüda Riiklikus Ülikoolis küsitlus üli Jaanus (0-71)) kelle initsiatiivil
jõuda selleni, et iga üliõpilane õpilaste hulgas, ikas m itte organi ja praktilisel juhtim isel viidi läbi
tunneks tõepoolest sisemist veen seerida ühiskondlike organisat teaduskonna õpperühmadevahelldumust korrektse käitum ise vaja sioonide raames, näiteks teadus ne spartakiaad, mis hõlmas järg
likkusest. Ü ksikute üliõpilaste konna ulatuses gruppe, millised mised
spordialad:
male-kabe,
«kangelasteod» ei anna m uidugi spetsiaalselt tegeleksid taoliste laskmine, korvpall, võrkpall ja
õigust teh a ü ld istust kõigi suhtes. küsimustega, arutaksid kollektiiv lauatennis.
Ja õnneks selliseid juhtum eid' po selt seltsimeeste käitum ist ja kuu
Ka mõningad sektsioonid nagu
le ka eriti palju. K uid tihti ka laksid ettekandeid käitumisreeg- vehklemine, sõudmine, lauaten
«keskmiste» üliõpilaste käitum i leist. K as meil mitte samuti or nis ja turism, töötavad täiesti
ne kipub osutuma ebakorrektseks. ganiseerida küsitlus selliste üri omal initsiatiivil.
Selle põhjuseid tuleb a g a otsida tuste läbiviimiseks? Usun,
Käesolev õppeaasta on küllalt
et
hoopis kaugem alt.
ki vastutusrikas, kuna 1957. a.
On liiga ju lg e arvata, et noo saabuks rida huvitavaid ettepa suvel toimuvad Kõrgema Hari
red tunnevad hästi ühiskonnas nekuid.
duse Ministeeriumi ja Nõukogu
A. LEET (ME-33)
kehtivaid käitum isnorm e, võides
de Liidu üliõpilaste spartakiaad
ja juuli lõpus Moskvas Ülemaa
ilmne Noorsoo- ja Uliõpilasfestival. Seoses sellega on meie üles
jaoks, milledest ühte ka meile andeks tugevdada teaduskondade
näidati. Tehased olid aga vaik kehakultuurikollektiivide ja spor
sed, toimusid ainult remont- diklubi organisatsioonilist ning
tööd — tööliste põhikoosseis oli õppesportlikku tööd, tõsta üliõpi
(„Algus „Tallinna P olütehnik“ nr. 13)
puhkusel.
laste initsiatiivi ja armastust ke
HEINO ARUKÜLA,
õ h tu l viibisime Lisebergi lõ hakultuuri ja spordi vastu, ees
ELKNÜ TPI Komitee sekretäri
bustuspargis, mis oma mitme kujulikult organiseerida ja läbi
asetäitja
külgsete lõbustusvahendile vali- J viia TPI VIII S partakiaad (lask
kuga võib rahuldada nõudlikuOma ainsa pühapäeva Rootsis seletas farm i ju h a taja P e r Mölin, m agi ükskõik mis vanuses külas- j mine, sportlik võim lem ine/võrk
pall, korvpall, kergejõustik, suu
veetsim e ö ren äsi lossis, supeldes suhteliselt väg a kõrged.
ja soovid. Meiegi proovisime satamine ja jäähoki).
Öresundi väina jahutavates voo
Malmöst nägim e õige vähe, ta
sõita üle «Am eerika mägede».
Samuti on vajalik, et kõik
gudes ja kuulates lossi puhkesaa- sest viibisim e seal ainult ühe Kostis
pidevalt tütarlaste kilju TPI üliõpilased-sportlased kuu
lis rootslaste palvel Meeta Koda- tunni. Meelde jä i suurepärane m
ist kui järjekordne rong tormas luksid instituudi spordiklubisse,
niporgi poolt esitatud eesti rah siseujula 50 m pikkuse läbipaist üle järsu m äeharja.
valaule.
vate külgseintega basseiniga. Et
Teisel Göteburgis viibim ise, aitaksid aktiivselt kaasa spordi
Õhtul viibisim e kinos vaadates malmölased arm astavad vett, sel päeval külastatud Meremuuseumi klubi töö organiseerimisele ja
spordimeisterlikkuse
am eerika kinofilm i «K oputa vas lest annab tunnistust asjaolu, et väljapanekutest köitis tä h elep a-; sportlaste
tõstmisele.
Instituudi
tu puud», kus esines tu ntud koo isegi lastele on linnas ehitatud nü vanima vikingilaeva mudel • taseme
mik Danny Kay. Ei te a kas puu mitukümmend väikest välisbas- VII sajandi lõpust, mis leiti Nor- - koondvõistkond peab kujunema
tugevaks ja monoliitseks kollek
dus meil huum orimeel või ei tai seini, m illedest mõnda ka meie ras 1880 aastal.
banud me puuduliku keeleoskuse möödasõites nägim e.
Suurepärane vaade Göteburgi- tiiviks, kus omavahelises seltsi
tõttu kõiki peensusi, kuid teised
Järgm isel päeval olime juba le avanes Meremuuseumi k õ rv a l1mehelikus suhtlemises ja abista
kinokülastajad naersid meist tun Göteburgis, kus peatusim e mood asuvast umbes 50 m kõrgusest mises kasvavad üliõpilased ees-t
duvalt rohkem . Meile tundusid sas V iktor P y d b erg l hotellis. Lin tornist. Linn on üm britsetud kal rindlikuks nii spordis kui ka õp
igatahes Kay naljad võrdlemisi na vaatam isväärsustest tutvusime jumägede ja metsadega — vii petöös.
jäm edam eelsed.
kontsertsaaliga, m ida loetakse mastes leidub palju põtru, kes
L. DUDKIN,
Hommikul sõitsime autobussi akustiliselt
üheks
parim aks kahjustavad elanike j uur vii j aTPI
Spordiklubi
aseesimees
ga Rootsi elanikearvult 3-ndasse Euroopas. P ära st seda kui Meeta aedu. Jah ti pidada tohib põtra
suurlinna Malmösse. Teel külas Kodanipork oli Leo Normeti saa dele aga ainult teatud ajal, üks
tasim e Billesholmsi põllum ajan tel esitanud laulu «M eil aiaäärne kord aastas.
duslikku farm i, kus torkas silma tänavas» ühinesim e k a meie selle
õ h tu l vaatasime kinos itäaliapõllum ajandustööde kõrge meh arvam usega.
G öteburg on tööstuslinn, siin prantsuse ajaloolist värvilist fil TOIMETUSE KOLLEEGIUMI
haniseeritus põldudel ja loomapidamishoonetes. Nii hooldavad asuvad tu n tu d kuullaagritetehas mi «A ttila». Väga tõepäraselt
V. G arina (toimetaja)
farm ile kuuluvat 175 ha maad ja Skoda, autotehas Volvo ja laeva- olid edasi antud lahingustseenid,
Laksberg,
Saarepera, Hallik,
120 kariloom a kõigest 7 töölist. ehitustehas Götaw erken, kus' töö
riigi
lagunemisaegne
Pikaljova, A nnus, Ausmees,
150 ha põllum aad h aritakse 1 tab k uni 6000 töölist mitmest Rooma
lint- ja 4 ratastrak to ri abil. See rahvusest. M uuseas ehitab vii jõuetus ja hunnide laager.
Pallo, Sandrak, Tambet, Sessjuures on toodangunäitajad, nagu mane ka laevu Nõukogude Liidu
(Järgneb)
per ja Viljarand.

12. p ä e v a R o o ts is

Trükikoda «ühiselu»,

ТаШдд,

Pikk 4 0/42.

Üksiknumbri hind 20 kop.

Tellimise nr. 3879

