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Algas uus õppeaasta
On alanud uus õppeaasta. Jälle keeb vilgas, töörohke elu tuhan
detes meie maa alg- ja keskkoolides, sadades ülikoolides ja insti
tuutides, miljonid noored on taas asunud ammutama uusi teadmisi
ja oskusi, et neid kord rakendada meie ühiskonna teenistusse.
Nõukogude valitsus ja kommunistlik partei on loonud meie
noortele kõik võimalused edukaks ja viljakaks õppetööks kõrgenla
hariduse omandamisel. Meie kohuseks on kasutada neid võimalusi
täielikult ja ausalt, vastata kogu rahva hoolitsusele tubli ja väsi
matu tööga.
Aasta-aastalt on paranenud õppetöö eduka läbiviimise võimalu
sed ka meie instituudis. Pidevalt on täienenud laboratooriumide
ja õppetöökodade sisustus, järjekindlalt on tõusnud õppejõudude
kaadri teaduslik tase.
Käesoleva aasta 1. septembrist on kaotatud õppemaks. See aitab
veelgi parandada üliõpilaste eluolustikulisi tingimusi ja vaba aja
sisuka ning kultuurse veetmise võimalusi.
Meie instituudi raamatukogu saab igal aastal juurde tuhandeid
eksemplare uut nõukogude ja välismaa teaduslikku kirjandust,
mis võimaldab meie kollektiivil pidevalt kursis olla teaduse ja
tehnika uusimate saavutustega.
Üha suuremat rõhku pannakse üliõpilaste füüsilisele etteval
mistusele TPI Spordiklubi ja vastava kateedri kaudu. Järjest
laiema ulatuse võtab üliõpilaste ridades kunsitline isetegevus.
1955/56. õppeaastal saavutas meie instituudi kollektiiv märga
tavaid edusamme paljudel aladel.
Üldine õppeedukus näitas tõusu. Tublisti hoogustus teaduslik
uurimistöö nii õppejõudude kui ka üliõpilaste hulgas. Kõrgel
tasemel viidi läbi TPI ja ÜTÜ teaduslikud konverentsid. Kõigiti
edukalt toimus meie instituudi organiseerimisel II Baiti liidu
vabariikide ja Valgevene NSV kõrgemate koolide üliõpilaste teaduslik-teimiiine konverents, kus teoreetilist laadi uurimistööde
kõrval esitati ka palju praktilise väärtusega töid.
Massilises ulatuses toimus kevadsemestril TPI X kunstilise ise
tegevuse ja omaloomingu olümpiaad, mille käigus selgitati välja
terve rida heade kunstiliste võimetega üliõpilasi. Edukalt võeti
osa I üliõpilaste lauiupäevast Tartus.
Silmapaistvad on mitmete TPI Spordiklubi liikmete, üiiõpilastesportiaste saavutused suvisel spordihooajal toimunud võistlusi!.
Toodud edusammud ei anna aga kaugeltki veel põhjust rahul
oluks, seda enam, et meie üliõpilaste hulgas esineb veel kõigest
hoolimata teatav osa akadeemilisi võlglasi, et kaugeltki mitte
kõik üliõpilased pole haaratud aktiivsesse töösse ÜTÜ ia kunsti
d e isetegevuse ringides ega spordisektsioonides, et leidub veel
küllaldaselt neid, kes seisavad kõrval komsomoli- ja ametiühingu
tööst.
°
Äsjaalanud uus 1 9o6/57. õppeaasta seab seega meie kollektiivi
ette suured ülesanded kõigil instituudi elu aladel.
õppeedukuse edasise tõusu kindlustamise seisukohalt
lahtudes, tuleb eelkõige erilist tähelepanu pöörata esimese kur■sisse,_ hiljuti alles instituudi sisseastunud üliõpilastele. Iga õppe
jõu ja iga vanema kursuse üliõpilase ülesandeks on kõigiti kaasa
amata meie kollektiivi noorte liikmete õigesuunalisele la kiirele
sisseelamisele meie instituudi' ellu, kõrgema õppeasutuse töömee; aocme omandamisele. , ühtki esimese kursuse õpperühma ei tohi
-й т » -il ega .°й®Реаä , Hooldav õppejõud peab õigeaegselt avas-'
tarna rühmas kõik esilekerkivad raskused ja olema abiks nende
b n n Ä i ületamisel. ■Ainult pideva . kontaktiga õppejõudude
■
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\am da möödunud aastal õpperühmadega 0-11 fa E - ll talvisel
eksamisessioonil esinenud analoogilised vääratused.
- m ®'.s!IKe®*es^ õppe tööpäevadest peavad asuma oma võlgnevusi
: likvideerima ka akadeemilisi võlgu omavad üliõpilased. Ei tohi
: unustada, et sooritamata jäänud eksamite ja arvestuste õiendami
sega tuleb lõpule jõuda kahe esimese õppenädala jooksul.
Kõrgel organisatsioonilisel tasemel, tõsises kriitika ja enesek m tk a vaimus tulen labi viia komsomoli- ja ametiühinguorgani
satsioonide aruandlus-valimiskoosolekud ja konverentsid.
m S S ! {! 1еЬи У .? Ми10а peatseltalgavaks TPI spartakiaadiks,
utsekche peab toole rakendatama isetegevusringid.
K õigi nende ülesannete edukas täitmine nõuab tõsist ja pidevat
tood tublit indu ja väsimatut energiat, sest ainult siis saavad
meist igakülgselt hästi ettevalm istatud noored Nõukogudemaa
tööstuse ja tehnika komandörid.
_ Kuna tegeliku õppetöö algus lükkub veidi edasi, tuleb neil
õppejõududel, kes sõidavad üliõpilastega kaasa kolhoosidesse,
suunata oma tähelepanu sellele, et üliõpilasrühmades tõuseks kollektnvitunne, tugevneks seltsimehelikkus. Eriliselt tuleb siin sil
mas pidada jällegi esimest kursust. Tuleb saavutada, et hiljem
õppetööle asudes oleks kujunenud ka esimese kursuse üliõpilastest
tugevad, ühiste muredega rühmakollektiivid.

SÕNUMEID UUDISMAADELT
Järgnedes ÜLKNÜ Keskkomi lasti Jessili rajooni Zaretšnõi sov
tee üleskutsele sõitsid paljud hoosis.
meie instituudi II, III ja IV kur
Sovhoosis on koristada nisu
suse üliõpilased uudismaadele
ООО hektarilt. Üliõpilased töö
abiks viljakoristustöödele. Hilju 26
tavad hästi ja püüavad anda
ti sai «Tallinna Polütehniku» toi omalt poolt parima, et koguda
metus uudismaadel* kirja, milles saak kiiresti ja kadudeta,
ollakse
ELKNÜ TPI komitee sekretär i Elamistingimustega
| rahul . . . .
sm. Paalmann teatab, et meie
Kuigi tööde organiseerimisel
instituudi üliõpilastest koosnev
esineb sovhoosis puudusi, arene
brigaad töötab Akmolinski ob vad koristustööd jõudsasti.

VABARIIGI ÕPPIVALE NOORSOOLE — KÕIGILE KOM
Eestimaa Kommunistliku Par
M UNISTLIKELE NOORTELE JA NOORTELE ■
tei Keskkomitee kiitis heaks Ees
õpilasi ning kesk-eriõppeasutuste, timaa LKNÜ Keskkomitee üles
Kallid seltsimehed!
Meie kolhoositalurahvas teeb tööjõureservide ja üldhariduslike kutse vabariigi õppivale noorsoo
kõik selleks, et kiiremini ellu koolide vanemate klasside õpilasi le saagi koristamiseks kolhoosi
viia NLKP XX kongressi ajaloo asuma kuuks ajaks tööle vabarii desse ja sovhoosidesse sõitmise
lised otsused. Kolhoosnikute, sov gi kolhoosi- ja sovhoosipõldudel kohta.
Partei linna- ja rajoonikomi
hooside ja masina-traktorijaama- abiks saagi koristamisel. Eesti
de töötajate ennastsalgavad jõu noorte löökbrigaadid (töötavad teedele ning komsomoli linna- ja
on tehtud
pingutused võitluses meie põllu praegu edukalt Kasahstani ja A l raj oonikomiteedele
majanduse järsu tõusu eest on tai viljapõldudel. Teie töö siin ülesandeks arutada 3. septemb
andnud häid tulemusi. Vabariigi on ühine nendega, sest nii uudis riks üleskutse läbi ülikoolide üli
põldudel on valminud rikkalik maadel kui ka meie kodukolhoo- õpilaste, tehnikumide, tööstus
viljasaak. Meie kõikide ühine sides ja -sovhoosides toimub ühi koolide ja keskkoolide vanemate
võitlusülesanne seisab praegu sel ne suur võitlus — võitlus vilja klasside õpilaste koosolekutel.
On soovitav organiseerida par
les, et koristada vili kiiresti ja 66St.
ELKNÜ Keskkomitee kutsub tei-, nõukogude ja põllumajan
kadudeta. Kiiresti koristada vi
li — see tähendab anda meie teid üles moodustama koristustöö dustöötajate sõnavõtte neil koos
rahvale rohkem leiba, rohkem li deks kommunistlike noorte ja olekutel, et selgitada saagi ko
noorte löökbrigaade, asuma töö ristamisega seotud ülesandeid.
ha ja piima.
Tänavused ebasoodsad ilmasti le noortele omase energia ja teo
kutingimused
nõuavad erilist j tahtega, arendama brigaadide va
KOLHOOSE
pinget koristustöödel. Siin ei jät- \ hel laiaulatuslikku ja hoogsat
A BIS TAM A
ku ainult põllumajanduse tööta-j sotsialistlikku võistlust.
Põldudele tööle minnes mõel
ELKNÜ Keskkomitee üleskut
jäte jõupingutustest, vaid vilja- j ge aegsasti sellele, et kaasas se vabariigi õppivale noorsoo
koristamine on kujunenud üld- j oleks kõik hädavajalik, et ühe le — sõita abistama kolhoose ja
rahvalikuks ürituseks, millest on j või teise riietus- või tarbeeseme sovhoose sügisestel põllutöödel,
kutsutud osa võtma ka meie õp- | mahaunustamine ei muutuks teile leidis meie instituudi kollektiivi
ootamatuks takistuseks.
elava vastukaja.
piv noorsugu. Iga kommunistliku \ Seltsimehed! ülesanne ei ole hulgas
Igaüks meist on huvitatud val
noore, iga noore nõukogude pat-1 kerge. On vaja, ■et te asuksite minud saagi kiirest ja kadudeta
rioodi aukohuseks on anda oma ; selle täitmisele täie vastutustun koristamisest, sellepärast sõidab
panus koristustööde edukaks l õ - , dega, teadlikuna oma patrioot ki maksimaalne arv üliõpilasi,
likust kohustusest võitluses nõu õppejõude ja teenistujaid sep
puleviimiseks.
kogude rahva heaolu tõusu eest. tembri esimestel päevadel kolhoo. ELKNÜ Keskkomitee kutsub s
* sidesse.
ELKNÜ KESKKOMITEE
I Mehaanika- ja insener-majanüles kõiki kõrgemate koolide üli- :
dusteaduskonna üliõpilased suun
duvad Lihula, keemia-mäeteadusgkonna kollektiiv — Pärnu-Jaa“gupi, tulevased ehitajad — Mär
jam aa ja laevaehitajad — HaapIsalu rajooni.
| Meie instituudi kollektiiv an|nab üksmeelselt oma panuse ko|ristustööde kiireks lõpuleviimi[seks.

Sõna o n uutel ü iõpilastel

Valisin ehitusinseneri
elukutse
I

Insener, insener-ehitaja, insener-elektrik — kui palju huvitaIva.t peitub neis sõnades! Veelgi
jjpaeluvani ja haaravam on aga
inseneride töö, sest see aitab
l ellu viia meie kauni tuleviku
| suuri plaane.
Insenere võib kohata igal elujalal. Nende tööpõld on laialdane
Tartu Raudteetranspordi Tehnikumi kiitusega lõpetanud mehaani- I ja töörohke.
Peale keskkooli lõpetamist oli
kateaduskonna uned üliõpilased Toivo Satõlainen , Albert Laks ja. Enn
minu, kindlaks otsuseks, saada
Sootta TPI Peahoone ees
A. Luige foto
insener-ehitajaks. Iga ehitusinse
ner peab aga omama küllalda
selt
eelteadmisi füüsikast, mate
M inust saab toiduainete tehfioloog
m aatikast ja joonestamisest. Ju 
tehnoloogia
eri ba keskkooli õppeaastate jooks ui
Töötava rahva küllaldane va toiduainete
pöörasin seepärast erilist tähele
rustam ine
korgekvaliteediliste alale.
Püüdsin eksamiteks valmistu panu neile ainetele, milledes
'toiduainetega, omab meie riigis
eluolustikulisi© tingim uste eda da hästi. Võtsin osa konsultat teadsin olevat sisseastumiseksa
sise
.parandamise
seisukohalt sioonidest ja eksamieelsetel va mid. Ka peale keskkooli lõpeta
badel päevadel kordasin õppe mist ma ei piirdunud õpituga,
suurt tähtsust.
täiendasin end pidevalt, lugesin
Mind huvitasid toiduainete aine kogu kursuse.
teaduslikku kirjandust, võtsin
Nüüd
olen
vastu
võetud
Tal
tööstusega seotud küsimused ju
osa eksamite-eelsetest konsultat
Polütehnilise
Instituudi sioonidest. Sooritanud sisseastu
ba- keskkoolipäevil.
Kuna aga i linna
toidu miseksamid, õnnestus mul pääeEesti NSV-s vastavaalane kõr- | Keemia-mäeteaduskonna
gem õppeasutus puudus, otsus- j ainete tehnoloogia eriala üliõpi cla õppima oma valitud erialal,
tasin
kirjutada
sooviavalduse ; laseks.
mille tahan täielikult omandada.
Moskva Liha- ja Piimatööstuse j
Tahan
jõudu
säästmata
õppida
Instituuti.
-j
H. LICHT
• ' Siis aga saabus rõõmus ülla- i ja omandada maksimaalselt tead
tus — ka Tallinna Polütehnilise | misi oma valitud erialalt.
VALENTINA LAPIN
Instituudi juures avati vastuvõtt 1

Esimene sepiember
Ühes nendega, keda kui tuttavaid
jälle kohata võib instituudis,
aa stat esim esi algam a ruttamas
sadu ärevalt saabuvaid uusi.
Neid ei sü ngesta sügiskuu jahedus,
ei nad sadude sa ga raist heitu;
nende so o vid est südamelähedam
täna pühitseb esim est võitu.
Nende m õte kord kavandab tehaseid,
elu edendab kaevanduseedes;
valukodade lõõmade ehasse
tungib tarm ukalt va stsetel teedel.
Tere tulemast! Jätkugu tahtetuid
käia lõpuni valitud rada,
ikka enesekindlalt ja kartm atult
teades — tu le vik on tugistada.
'

0. R.

Tahan saada
insener-elektrikuks

Astudes õppima Tartu Elektromehaanika Tehnikumi (nüüdne
Tartu Raudteetranspordi Tehni
kum) oli minu unistuseks peale
tehnikumi lõpetam ist täiendada
oma teadm isi elektri alal T allin
na Polütehnilises
Instituudis.
Elektrotehnika haaras mind oma
laiade tulevikuperspektiividega.
Kaasajal pole sellist rahvam a
jandusharu, kus ei läheks tarvis
elektrialaseid teadm isi ja ei
leiaks rakendam ist elektriener
gia. Tänapäeva rahuliku ülesehi
tustöö tingim ustes on elektri
energia tootmiseks juba laialda
selt hakatud rakendam a aatom i
energiat.
Nüüd, kus olen vastu võetud
TPI
Mehaanikateaduskonna
elektrijaam ade, -võrkude ja -süs
teemide eriala esimese' kursuse
j üliõpilaseks, püüan õppida püüd
likult ja saada täisväärtuslikuks
nõukogude insener-elektrikuks.. ■
ALBERT LAKS

610 uut üliõpilast
Käesoleval õppeaastal meie ditult väga hästi.Suure konkursi
instituudi lõpetanute ja inseneri ga erialadest olgu nimetatud veel
diplomitega töölesuundunute ase elektrijaamad, -võrgud ja -süstee
mele võeti I kursusele vastu 610 mid ning tööstusettevõtete ja
õppimishimulist noort, kes soo -seadmete elektrifitseerimine mevivad edasi viljelda keskõppeasu- haanikateaduskonnas, tööstus- ja
tustes omandatud teadmiste neid tsiviilehitus (vene õppekeelega
erisuundi, mis on kõige lähedase õpperühm) ehitusteaduskonnas ja
mad edasi õppida soovivate noor kütuste keemiline tehnoloogia
te otsestele huvidele.
keemia-mäeteaduskonnas.
Käesoleval aastal kandideeris
Väike oli konkurss vesivarus
610-le kohale 1028 keskkooli ja tuse ja kanalisatsiooni erialal
tehnikumi lõpetajat, nende hul ning autoteede erialal ehitustea
gas 183 kiituse ja medalitega. duskonnas, kasulike kaeviste kae
Võrreldes möödunud aastaga oli vandamise erialal (eesti õppekee
soovijate arv 209 võrra suurem. lega õpperühm) keemia-mäetea
Ka kütuste ja medalite arv üle duskonnas ja insener-majandustas möödunud aasta oma 78 võr teaduskonnas.
ra. Seoses sellega oli konkurss
Käesoleval õppeaastal kesk
eksamisessioonil väga pingeline. kooli või tehnikumi lõpetanute
Üheks
suurima konkursiga kõrval asusid kõrgemat haridust
erialaks oli keemia-mäeteadus- omandama ka mitmed juba aas
konnas esmakordselt avatud toi taid tootval tööl viibinud või
duainete tehnoloogia, m illisele Nõukogude Armeest demobilisee
võeti vastu 10 inimest. 31-st soo ritud seltsimehed. Olgu siinkohal
vijast võeti medalitega ja kiitu märgitud ehitusteaduskonna töös
sega ilma sisseastumiseksamiteta tus- ja tsiviilehituse erialale vas
vastu 7, kuna eksamitulemuste tuvõetud Harold Reha, mehaanijärgi pääsesid eeskujulike hinne kateaduskonna tööstusettevõtete
tega siia veel Räpina Keskkooli ja -seadmete elektrifitseerimise
abiturient Valentina Lapin, Tal eriala omandama asunud Ardo
linna 10. Keskkooli lõpetanud Pärn ja mitmed teised, kes vaata
Lehti Tärn ja Juta Mätlik Tallin mata mitmeaastasele otsesest õp
na 7. keskkoolist.
petööst eemalolekule sooritasid
Kõige rohkem avaldusi oli an sisseastumiseksamid kõigiti edu
tud laevaremonditeaduskonna ve- j kalt.
ne õppekeelega õpperühma lae- j Kuigi sisseastujad näitasid ekvaehituse ja laevaremondi eri sameil üldiselt häid teadmisi ei
alale. Siin kandideeris 25-le ko saa vaikides mööda minna ka lün
hale 98 sisseastujat, kusjuures kadest.
15 neist omasid küpsustunnistuse j
Palju puudulikke ja rahulda
kuld- või hõbemedaliga
ehk j vaid hindeid tõi kaasa kirjalik
tehnikumidiplomi kiitusega. E k -1eksam eesti keeles. Siin esines
samitulemuste järgi selgus, et nii küllaltki tõsiseid ortograafi
siia pääsesid ainult sisseastujad, lisi eksimusi kui ka sisulisi ko
kes sooritasid kõik eksamid eran-1mistusi. Samuti nagu möödunud,

nii ka sellel aastal oli juhtumeid,
kus vene keeleoskuses ilmnes tõ
siseid puudujääke.
Matemaatika eksamil äratasid
tähelepanu sisseastujate mitteküllaldased teadmised geomeetrias
ja trigonomeetrias.
Suhteliselt
paremini olid reaalainetes ette
valmistatud
Tallinna
5-nda,
20-nda ja 10-nda Keskkooli ning
Tapa ja Viljandi 2-se Keskkooli
õpilased.
Kõrvuti nendega, kelledele õp
pimine kujuneb peamiseks tege
vuseks, asuvad TPI-s kõrgemat
haridust omandama ka uued üli
õpilased kaugõppe- ja õhtuses
osakonnas. Kui möödunud suvel
ei ületanud neis osakondades sis
se astuda soovijate arv vabade
kohtade arvu, siis käesoleval
aastal oli pilt vastupidine — ka
siin esines tugev konkurss. Nii
võeti ehitusteaduskonna kaugõppeosakonda tööstus- ja tsiviilehi
tuse erialale 54-st sooviavaldunust vastu 25, neist 20 kiituse
või medaliga. Mehaanikateaduskonna kaugõppeosakonda masi
naehituse tehnoloogia erialale
oli esitatud 50 avaldust, neist
kiituse või medaliga 16. Vastu
võeti aga 25. Laevaremonditea
duskonna õhtusest osakonnast
jäid konkursi tõttu välja 12 ek
samid nõrgemini sooritanud selt
simeest.
Kui sisseastumiseksamid sel
gitasid, kas noored omavad vas
tavaid teadmisi, mis on nõutavad
edukaks tööks TPI-s, siis alanud
õppeaasta esimene semester näi
tab, kas nad on suutelised ko
hanema uue õpperežiimiga.
E. KESKÜLA

Haapsalu I Keskkooli õpilane, TPI-sse sissea stu ja Herbert Frolov hu ligaan itses joobnult
koos «sõpradega» Rahvakohtu tänava ühiselam us. TPI direktori otsu se koh aselt ei v õetu d
H erbert Frolovi seetõttu m eie üliõpilasek s vastu.

ja III vaatus
Rahvakohtu tänava ühiselamu õuelt.

12 päeva Rootsis
HEINO ARUKÜLA,
TPI Komsomolikomitee sekretäri
asetäitja
Juba enne Tallinnast väljasõitu
tundis enamik 29-st Rootsi turismimatkast osavõtjaist huvi meie
läänenaabri elu vastu. Tutvuti
kirjanduse kaudu lühidalt Rootsi
majandusgeograafia ja ajalooga,
uuriti kaardi järgi turismimatka
maršruuti jne. Ettenägelikumad
võtsid juba Tallinnast kaasa hõbesõlgi, rinnamärke ja muid mäelstusesemeid. Hilinejad soorita
sid oma ostud aga alles Viiburi
jaamas, vahetult enne piirile
jõudmist.
Esimesed kokkupuuted soom
lastega toimusid veel Nõukogude
Liidu pinnal, Leningradis, kus
meie läbisõidu ajal viibis Soome
rahurong lig i 3 0 0 soomlasega.
Soomlased tundsid meie ekskur
siooni ja tema liikmete vastu hu
vi, vahetati märke ja aadresse,
vesteldi erilises eesti-soome keele
segus, kutsuti vastastikku teine
teist külla.
Moskva— Helsingi
kiirrongil
sõitsime koos Moskvasse Norras
se sõitva turistidegrupiga. V ilk
satas mööda NSV Liidu— Soome
piir, vastamisi asetsevad punased
ja sinivalged piiritulbad ja juba
olim egi Soomes.
Piirijaamas, Vainikkalas, pea
tusim e 35 minutit. Tunti huvi
kioski vaateaknale väljapandud
fcirevajmaneliste ajakirjade vastu,
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vesteldi jaamasviibivate soomlas
tega, kes huvitusid sellest, kuidas
Nõukogude Eestis elatakse.
Edasi kihutas rong piki Lõuna-Soomet. Knovolas, esimeses
Soome linnas, üllatas meid soom
laste riietuse kirevus. Nägime
praktilisi kitsaid ümber säärte lii
buvaid kolmveerand-pükse, kire
vaid täis jooniseid või kuulutusi
eredavärvilfei särke,
imelikke
kahupäiseid soenguid.
Aknast libises mööda Lõuna
soom e metsa ja järvemaastik, ko
hati paljastus Soome karm alus
pinnas — graniit. Möödusime
Lahti raadiojaama kõrgetest saatemastidest ja südaööle lähene
des hakkas akendest paistma
Soome pealinna Helsingi värvili
ne tuledemeri.
ööbisim e mugavas Uusimaa ho
tellis ja pärast hommikueinet
«rootsi lauas» sooritasime lühi
kese autobusematka Helsingiga
tutvumiseks. Vaatasime olümpia
staadioni, kus 1952. aastal olüm
piamängude avamisel tõusis õhku
5000 tuvi, tutvusime Eduskonna
hoone fassaadiga, sõitsime läbi
välissaatkondade aristokraatse ra
jooni ja möödusime H elsingi kre
matooriumist. Pärast lõunasööki
suverestoranis viis meid autobuss
lennuväljale, kus juba ootas Hel
singi— Stockholmi liinilennuk.

Maandumisel Bromma lennu
väljale imetlesime lennukiakendest Rootsi pealinna ilu. Stock
holm asub Mälari järvest Lääne
merre viivate väinade ääres ja
saartel. Palju on linnas veekogu
sid, rohelust ja nägusaid hooneid,
mille tõttu Stockholmi õigusega
peetakse üheks Euroopa nägusa
maks suurlinnaks.
Lennujaamast sõidutati meid
Malmeri hotelli, mis kuulub turismiühingule Reso, kes teenindaski meid Rootsis.
Alates lennuväljalt oli meie
turismigrupi liikm etel kokkupuu
teid väliseestlastega, nii tuttavate
kui ka võõrastega. Nende huvi
Eesti elu vastu oli suur. Kuna
sealne informatsioon on üsna puu
dulik ja sageli ka moonutatud,
siis tekkis elavaid keskustelusid.
Nende tagajärjel oli n ii mõnigi
väliseestlane sunnitud esitatud
faktide mõjul oma arvamust
muutma. Kuid oli ka selliseid, kes
kangelkaelselt püüdsid õigustada
kohalike eestikeelsete ajalehtede
laimu. Kokkupuuted väliseestlas
tega jätkusid kogu turismimatka
kestel.
Stockholmis tutvustati meid
suurepärase raeko jahoonega, mis
on ehitatud käsitsi tehtud punas
test tellistest. Raekoda valmis
1923. aastal mälestuseks Gustav
Vasast,
kes 400 aastat varem
24. juunil 1523. aastal vabastas
Rootsi Taani ikkest. Raekoja tor
ni tipus on kolm kullast krooni,
mis sümboliseerivad Rootsi jagu
nemist 3 osaks keskajal.
Raekoja sisemuses tutvusime
paljude
huvitavate
ajalooliste

Üksiknumbri hind 20 kop.

Ha vaatan paadist
kiikriga m m m

Ekskursandid Saaremaal
K* Schultsi foto
24. augusti öösel kogunes osa
TPI õppejõude ja teenistujaid Le
nini pst. ühiselamu ette. Tulid selt
simehed Truupõld ja Nõmme suurte
söögikottidega, dotsent G. Mets pik
kade veesäärikutega, aspirant K.
Schults fotoaparaadiga, J. Port ba
retiga ja õppemeister A. Reinlo
akordeoni ning palja peaga.
Kui veoauto kastis oli 25 inimest
ennast üksteise kõrvale pinkidele
surunud, läks lahti sõit Saaremaa
poole. Samal momendil hakkas vih
ma sadama, mis kestis kogu eks
kursiooni aja.
Virtsus saime «täpsed» andmed
väinast ülepääsu aegade kohta:
«Vahel käib praam kella üheni, mõ
nikord tuleb aga veel viie ajal.
Homme on pühapäev, küllap siis
kapien tuleb Virtsu kinno. Siis saa
te umbes seitsme ajal ü le ... Aga
võibolla läheb ta hoopis Orissaarde Meeskoori kontserti kuulama —
siis peate küll hommikuni Kuivas
tus ootama.»
Saanud seega «selge ülevaate»
praami sõiduplaanist, jätkasime
oma teed uute avastuste jahil.
Kaali järve imetlesime tükk aega
Pildistati nii järve kui ka meid jär
ve kaldal. Kui sm. Schults lõpetas
vaidluse järve tekkimisest oma se
letusega: «Vanajumal vihastas kar
japoiste peale ja põrutas taevast
kiviga, auk praegugi järgi!» sõitsi
me selle teadmisega rahulikult
edast.
Autojuht oli hea, auto veel pa
rem ja kastis istumine kõige tore
dam. Vineerist katus laskis läbi
ainult suuremad piisad. Peenikest
vihma läbi ei tulnud, see muutus
suuremateks tilkadeks, mis ikka
kraevahele kippusid langema. Vaa
dates ühe silmaga laes rippuvat
tilka ja teisega maastikku, jõudsi
me Saaremaa pealinna Kingisseppa.

Kuressaare loss on tänapäevani
terve. Ilmselt pole seal remondime
hed jõudnud käia — krohv on sei
na küljes ja uksedkl käivad lahti.
Lossi tutvustav noormees teatas, et
tuleval aastal hakatavat remontima,
olevat selleks eraldatud terve mil
jon.
Lossis on palju ruume, käike,
treppe ja satakappe. Oks neist nii
suur, et mahub sisse 10 inimest. See
oli ette nähtud piiskopi varjupai
gaks, kui tal elu kibedaks läks. Väi
keses tornis on kaev, kuhu sõna
kuulmatuid orje pandi pattu ka
hetsema, kõrval auk, kus asusid ka
rud. Sinna visati surmamõistetuid.
Paar ruumi vahet on kabel. Muu
seumis — jalapakud ja muud piina
mise vahendid. Keldris aga on rüü
tel elusalt sisse müüritud. Palju
mahtus tol ajal ühe katuse allat
Kuressaare toss on säilunud ter
vena orduajast ja on seetõttu üks
väärtuslikumaid ajaloolisi mäles
tusmärke. Isegi ühtegi elanikku po
le sinna läinud ega mingi asutus
oma kontorile seal ruume leidnud,
nagu seda teistes paikades kah
juks juhtub.
õhtul tutvus igaüks omal käel
linna vaatamisväärsustega (linnas
on üks kohvik-restoran). Järgmise
päeva hommikul tull hakata tagasi
sõitma, sest me ei teadnud, millest
on praami kapten rohkem huvita
tud — Virtsu kinost või Orissaares
toimuvast Filharmoonia Meeskoori
kontserdist. Teepeal imetlesime la
gunenud Saaremaa tuuleveskit ja
kolmekilomeetrist muuli, mille kau
du pääseb Muhumaale; varsti olimegi väinal tormi käes. Keegi merehaigeks ei jäänud, kuid muljed
meresõidust ja Saaremaast jäävad
kauaks meelde.
O. KITSAS

faktidega. Näiteks teadis meist kettpõrandad, elamute termofitvaevalt keegi varem, et eestlane, seerimine, nõudepesu-, pesupesevabahärra Gustaf Tamm oli 14 mis-, kartullkonrimls- ja teised
aastat (1888— 1902) Stockholmi masinad teevad perenaise vaeva
linnavolikogu esimees. Samuti oli minimaalseks, köögi ja korteri
üllatuseks, et praegune kuningas aga puhtaks ja mugavaks. Rootsis
Gustav VI on sotsiaaldemokraat, on hoolitsetud ka haigete, vanade
elab suhteliselt tagasihoidlikult ja laste eest. Nii on haiglad
ja pole ennast isegi kroonida ] tasuta, üle 6 7 aasta vanadelS
lasknud. Üldiselt oli raekojas Rootsi kodanikele maksab riik
palju ajaloolist väärtust omavaid } igakuist pensioni umbes 160—
esemeid ja nende imitatsioone 170 krooni. Samuti on kehtestaalates vikingiajast kuni tänapäe s tud sünnituspuhkus ja makstakse
vani. Raokeja otsas nägime la abiraha lastele.
mavas asendis Stockholmi asutaja
Samal päeval külastasime veel
Binger Jarli skulptuuri, kes kao kuninga suveresidentsi Drottingtas Aleksander Nevskile, Nevski holmis ja samas asuvat teatrilahingu 1240. a.
muuseumi. Siin toimus meie esi
Teisel Stockholmis viibimise mene kohtumine ameerika turisti
päeval külastasime moodsat lin  dega. Kaliforniast päritolev tünaosa.
8 — 10-kordsed avarate sedavõitu hambaarst koos tume
akende ja rõdudega rohelissemat- dajuukselise abikaasaga olidki
tuvad elamud ümbritsevad kaup esimnsteks ameeriklasteks, kelle
luste ja teenindamisasutuste ma ga vestlesim e ja aadresse vaheta
dalate 1—2 korruseliste hoonete sime. Õhtul külastasime Stock
kompleksi. Viimasel ajal on ha holmi lõbustusparki Skansenit,
katud Rootsis massiliselt ehita kus restoranis õhtulaua taga sat
ma 3— 5 kordseid hooneid, mis tusime jällegi naabriteks ameerik
tulevad ökonoomsemad. Individu lastega, kelle palvel laulsime ees
aalelamute ehitamine on suhteli ti laule, m illedele nemad vasta
selt kallis, 500— 100 000 krooni, sid ameerika omadega.
sellepärast annab
riik kuni
(Järgneb)
9 0 prots. ulatuses laenu tähtaja
ga kuni 30 aastat. Kallis on ka
korterite üür, mis neelab keskmi
selt 20— 25 prots. palgast, kus
juures korteri saamiseks tuleb
TOIMETUSE KOLLEEGIUM:
mitu aastat järjekorras seista ja
maksta mitu tuhat krooni.
V. Garina (toimetaja)
Üldse jätavad rootsi elamud
Laksberg,
Saarepera, Hallik,
nii väljast kui ka seest puhta, ja
Pikaljova, Annus, Ausmees,
praktilise mulje. Eriti on hoolit
setud perenaiste eest. Avar köök
Pallo, Sandrak, Tambet, Semelektripliidiga, linoleum või par
per ja Viljarand.
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