ÕPPIJAD OLETE TE ISE ...
. tuleb harjuda sellega, et
õppejõud on teile juhendaja
teks. Nii kõlas 1-. septembril
esimese kursuse immatnkuleerimisaktusel rektor B. Tamme
kõnes üks väljaöeldud mõte
test.
Saalitäis vastseid tudengeid.

PARTEIKom itees
INSTITUUDI
NÕUKOGUS

31. augustil oli partei
organisatsiooni ja instituu
di nõukogu ühine lahtine
koosolek.

* Rektor B. Tamme ette
kanne 1982/83. õppeaasta tule
mustest ja ülesannetest, mis
tulevad lahendamisele
uuel
õppeaastal, õppetöö ülevaadet
alustas rektor arvudest. 1983.
aastal anti rahvamajandusele
1274 inseneri ja ökonomisti,
kellest päevases 945 (viimase
viie aasta kõrgeim näitaja),
õhtuses 204 ja kaugõppes 124.

Iga teaduskonna parimale sis
seastujale antakse kätte üliõpi
laspilet: Aare Xmarpalule m e
haanika-, Olga Semintšenkole
majandus-, Jaan Resenile ener
geetika-, Sven Rootsile auto
maatika-, Jana
Komarovale
keemia- ja Enno Rebasele ehitušieadüskonnast.

Tervitussõnavõtud Eesti NSV
KÕrg- ja Keskhariduse minist
r i esimeselt asetäitjalt H. Pere
mehelt, EKP Oktoobri Rajooni
komitee I sekretärilt V. Busselilt, ELKNU TPI Komsomolikomitee sekretärilt E. Saulilt.

Kasuteguri
järgi
reastusid
teaduskonnad järgmiselt: ma
jandus (94,1%), ehitus (80%),
automaatika (77%),
keemia
(76,7%), mehaanika
(71,7%),
energeetika (60%). A lla poolte
sisseastujatest lõpetas tsoojusenergeetika erialal, vaid 40%.
Rahul ei saa olla ka elektri
võrkude- .ja süsteemide . 54%ga, raadiotehnika ja peenme
haanika 62%-ga ja toiduaine
tetööstuse
masinate
eriala
64%-ga. Halb oli, et käesoleval
aastal 28 diplomandi ei teinud
ära diplomiprojekti.
õppe
edukus tõusis kõigis teadus
kondades peale ehitus- ja energeetikateaduskonna.
Eelmisel
õppeaastal kaitsti 3 doktori- ja
18 kandidaadiväitekirja. Tea
dustööde üldmaht oli 1982. aas
tal 4,87 miljonit rubla,- majandusefekt teadustööde juuruta
misest ulatus 11,97 miljoni
rublani.

NLKP KK 1983. aasta juunipleenumist lähtudes
kõneles
õppeprorektor B. Tamm. Ük
sikasjalikult lahati eraldi üli
õpilasi, ühiskonnateadlase ja
ideoloogiakaadriÜ
Kokkuvõt
teks ütles kõneleja, et kogu
meie õppe-kasvatustöö planee
rimisel tuleb arvestada seda,
mis m eil on vajaka jäänud ja
juunipleenumit ning
eesseis
vaid ülesandeid ei pea mitte
peegeldama järjekordne reso
lutsioon või järjekordne eraldi
koostatud plaan, vaid kogu
meie planeerimine, kogu meie
kasvatustöö süsteem.

Pikemalt peatus B . Tamm
distsipliini küsimustel.
# Kollektiivi

ülesannetest

Värskele üliõpilasperele tut
vustatakse instituudi juhtkon
da, dekanaatide, kateedrite ja
ühiskondlike organisatsioonide
esindajaid.
Laulab
TPI
akadeemiline
meesikoor.
«Teie kuulute nende hulka,
instituudi töölõikudes, taga
des töö kvaliteedi parane
mise õppe-, kasvatus-, me
toodika- ja teadustöös.
2. Tagada instituudi õppetöö
läbiviimine kõrgel Meelis—
teoreetilisel tasemel, pööra
tes erilist tähelepanu ühis
konnateaduste
õpetamise
täiustamisele,
õppejõudude
võimekuse tõstmisele õppekasvatusprotse&si suunami
sel.

Parteiorganisatsiooni ja ins
tituudi nõukogu ühine lahtine
koosolek otsustas:

3. Kateedrijuhatajail
pöörata
1983/84. õppeaastal erilist
tähelepanu uute Õppeplaa
nide juurutamisele, tööpro
grammide koostamisele ja
teaduslik-metoodiliste tööde
juurutamisele.

1. Instituudi kollektiivil juhin
duda NLKP Keskkomitee
1982. aasta novembripleenum i ja 1983. aasta juunipleenum i otsustest ning seisu
kohtadest distsipliini ja vas
tutustunde tõstmiseks kõigis

4. Dekaanidel -ja kateedriju
hatajail õppejõudude kvali
fikatsiooni tõstmisel järgida
nõuet, et vähemalt 50%
süunätuist läbiksid kursuse
vastavas instituudis või tea
duskonnas.

#

*

*

kes peavad oma õlgadele võt
ma tehnilise progressi kandmi
se järgmise sajandi algul. M it
te sõpradele lootma jäädes,
vaid igaüks teist peab võtma
tükikese sellest koormast enda
kanda.» Rektori sõnad, mille
iile esmakursuslaste! kõige roh
kem aega järele mõelda. Sõ
nad, mida peäb täitma.

KROONIKA
* RAIVO ViHVELIN —
haldusprorektor. Sündinud
19. aprillil 1953. a. Tallin
nas. Lõpetanud TPI 1974.
aastal. ÜLKNÜ liige aas
tast 1972, NLKP liige aas
tast 1978.
* VLADIMIR KOSLOV
—- ühiskonnateaduste tea
duskonna -dekaan. Sündi
nud 17. veebruaril 1928. a.
Põlvas. Lõpetanud EPA
1952. aastal. NLKP liige
aastast 1951, Majandustea
duse doktor, professor.
* KALJO SCHULTS —
Kohtla-Jarve
üldtehnilise
teaduskonna dekaan. Sün
dinud 26. detsembril 1925.
aastal Tallinnas. TPI lõpe
tanud 1951. aastal. Füüsika-matemaatika teaduste
kandidaat, dotsent.
* ANTS VIRKUS — keemiateaduskonna
dekaan.
Sündinud
19. oktoobril
1935. a. Vändra rajoonis.
TPI lõpetanud 1959. aastal.
NLKP liige aastast 1968*
Tehniliste teaduste kandi
daat, dotsent.

KUI T A L L I N N A M E H E D
M O S K V A S KÄI S I D
SUVEKUUDESSE
Moskva. Suurlinlik sigin-sagin.
Sadade erinevate inimeste ju tu 
vada, käratsemine, käitum m e,
r iie tu s . . . Pealinn tohutu liiklusvooluga, kits närvid ja vahel ka
e lu küsim ärgi alla pannakse.
Kellelgi on kusagile alati nii kii
re, et liiklusteeglid peavad taan
dum a aja ees. Kiirus.
K indlustunne tuleb metroo
jaam a jõudes. Siin juba ei eksi.
Vaja vaid jaam u teada. K uulu
järgi asub Oktoobrirevolutsioo
n i ja Tööpunalipu ordenitega
L eninliku Komsomoli nimeline
A utotehas Tekstilstšiki metroo
jaam a läheduses. Orienteerun
kiiresti. Komsomolskist Džeržinskisse ja sealt edasi Tekstilštsikisse. S iit algab Kolgata
Me.
leh a s? Kaugeltki m itte. Terve
tootm islinnak päratute tsehhide,
korpuste,
administratiivhoone,
m uuseum i, lubadebürooga. Eral
d i suurhoone on veel tehase
partei-, komsomoli-, ametiühin
gukom itee ja rahvakontrolli tar
beks.
Halduskorpusest juhatatakse
lubadebüroosse, kus parajasti
kedagi pole. Uksed-kiugid riivislukus. On lõuna 12.06—13.00.
Teenistujad puhkavad, lõõgas
tuvad, söövad. Minule vajalikul
uksel seisab lisateade: «Obed
ot 12 do 13. I ne m inutu ranše».
Uks avaneb. Lippan ligi. «Obed,»
teatab
blondiin
resoluutselt,
«Tsitaite sam i.» K annatlikult
ootan lõuna lõpuni. Esitan do
kum endid. Selgub, et ootasin
asjata. Tuleb sõita jaamavahe
tagasi, Volgegradski prospektile,

kus asub vana korpus.
Uus pääsla koos lubadebürooga. Jälle lõuna. Ootan veel neli
küm m end m inutit ja saan pääsM oa. Tehasesse!
MA-eriala poisid on uues teha
ses (nimetagem nii, sest tseh
hiks ei söanda säärast kom plek
si kuidagi nimetada) kerede
montaažis, MM-ikad aga vana
tehase tsehhis «Sassii-1».
Kord on range. Töölisi tuhan
detena, ü ks tsehh on sama suur,
kui 3—4 tehast «Pioneer». Kon
veierid, automaadid,
pingid.
Meeletu müra, lärm, vilin, kolin,
kõrvulukustav vibratsioon, õ list
uisujääna libe metallpõrand.
Lausa lennates vuhisevad möö
da elektrikärud. Roolis pea
miselt naisterahvad. Jalamees
vaadaku, et alla ei jää, sest p i
durdamisest pole siin suurt tol
ku; jälgigu, et ülevalt konveier
liinilt midagi pähe ei tilguks ja
et mõni m ootoriplokk läbi kaitsevõrgu alla ei sajaks.
Jalutam e praktikant
Veiko
Rosmega m ööda «Sassii-1» tseh
hi. Vaatan ja kuulan. Räägime
(loe: röögime) m öödunust ja eel
seisvast. Veiko peab tööplatsile
naasma ja m ina jään omapead
uitama. P raktikandid tööposti
del: M ati Vaarpuu on ametis
diferentsiaali
hammasrataste
kallal, Tõnu V ndikul on sama
operatsioon käsil teises vahetu
ses. A ivo Karafin puurib piduritrumlisse auke, Enn Tiitus on
kõige «palavamal» tööl: «Heller»
liinil, ku s valm istatakse tru m 
leid. Siin peab rütm i liini järgi

midagi välja.
õ h tu l m uljeid süstematiseeri
des ja ka täiendades kuulsin
Peeter T u tilt ja Tõnu V iidikult
järgmist: «P raktika algas kõik
võim alike instruktaažidega. Eel
kõige tuleohutusest, sest tsehhis
on ümberringi nafta- ja õliaurud, põrand on õlikilega kae
tud. K ui tsehhis sigaretiga nä
hakse, siis on rahatrahv kindel.
Teistkordsel vahelejäämisel võe
takse preem ia ära.
Ka katkiste instrum entide ka
sutam ine tõel on keelatud. Laos
on kõike piisavalt, vaevu vaid
vahetam a.
Esimene nädal oli õpipoisiaeg.
N üüd oleme juba täismehe eest
väljas. M ati Vaarpuu peab näi
teks tegem a vahetuses IddO de
taili, et viis rubla välja teeni
da.»
«Ükskord puurisin piduritrum lisse ettenähtust suuremad
augud. Näitasin seadistajale.
Tem a ütles, et mida suurem, se
da u h kem ja et lasku m a aga
edasi.» jätkab Peeter. «Põhiline
olevat plaan.» Eks ka see ole
ole m õne töömehearusaam . ..
«Töö käib kolmes vahetuses:
päevane, õhtune ja öine. @ine
vahetus on kõige rahulikum ,
sest üle poole tehasest seisab.
Päeva ajal on m üra meeletu.
Vahetuse lõpust juba kolm tu n 
di möödas, äga m ul parem kõrv
ikka lukus ja peas kum iseb.»
Tööte&madest piisab. P uhke
hetkedest. Peeter Tutt: «Käi
nud ja näinud oleme palju. Os
tankino teletornis, Sokolnikis

näitusel, Rahvamajandussaavu
tuste näitusel. . . Rahvast on
aga palju ja ega igale poole
jõua.»
Päevatöö ja pealinn on tõsi
selt väsitavad. Kusagil peab ole
m a võimalus puhkamiseks, peab
olema praktikdkodu.
«Elamine masendab. Ühikas,
kus oleme, on alles kaks aastat
vana.. Seitsmekesi oleme kahes
toas. Ühes toas polnud ust ees,
kapid on lõhutud, seinad sinised
ja räpased. Tarakanid jookse
vad ringi (hea, et lutikaid poleh
Inimene harjub kõigega. Ka sel
lega, et kaheteistkordses ühis
elamus lift ei tööta. Meenutame
sageli häid Upi ühikaid.» Selli
ne oli ülevaade praktikakodust
Peeter Tuti silmade läbi.
Tudengeid käib tehases tohu
tu lt. Üle terve Nõukogude Lii
du. Eks inimesi ole igasuguseid,
paar laostujat võivad mõne päe
vaga lammutada nii palju, et
teistel kodutunnet tekkida ei
saa.
K ui lugejal jäi mulje, et seda
kõike räägiti virisemise eesmär
gil, siis eksib ta rängalt. T u
deng on vähenõudev ja kürestikohanev. Aga okas jääb
hinge kriipim a küll, sest kahe
aasta
jooksul,
mil
ühikas
ekspluatatsioonis olnud, on kee
gi teine tudeng osanud endast
väga ebameeldiva jälje jätta.
Ülekaalus on praktikast siis
k i positiivsed m uljed. Nii arva
sid poisid ise ja nii arvab ka
RAW O U NNAS
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•K A H E K S A T E I S T K Ü M N E S •
K lubi möödunud, 17, hooaeg - nimed nagu J. Protazanov,
«li nii õhtute (35) kui ka pro
M. Carne, B. Keaton, F. Capra
gram m ide (64) arvult üks m a
jt. meie klubilastele m ittem i
hukam aid. T P I VI film ifesti
dagiütlevateks jäävad.
val andis põhjaliku pildi nii
meie professionaalsete film i
Möödunud hooajal jätk u s
teg ijate kui harrastajate praetutvum ine rea
kaasaegsete,
gnsest tasem est, suundum ustest
film ikunsti arengule
olulist
ja plaanidest.
Festivaliprogm õju avaldavate režissööride
ram m i kuulus 6 täispikka ja
loominguga (F. Fellini, M. A n
84 lühifilm i. Kohtumised ope
tonioni, I. Szabe, I. Bergm an,
ra a to r Ago Kuusi, helilooja
J. Menzel, R. A itm an jt.).
Sven O rüubergi, režissööride
Lisa meie film iklubi hooaja
P eeter Simmi, E nn Säde ja
le pakkus k a m öödunud suvi.
K aljo Kiisaga lisasid arusaa
Sõpruslinna Kieli nädala ra a 
m asid filmitegemise
raskest
mes olid Tallinnas külas neli
kunstist. Rohkem oleks soovisealsete film iklubide
juhti,
®ud publiku aktiivsem at sek
tuues k aasa m itm ete oma m aa
k u m ist arutlustesse, sest ena
ju htivate režissööride
filme
m asti jõudis vestlus asja tu u 
(R. W. Fassbinderi
«Lola»
m an i alles p ärast su u rt ringi
1981, «Maria Brauni abielu»
1979, W. Herzogi «A quirre, ju 
toim unud kitsam a ringi vest
luses. '
m alate raev» 1973 ja V. SchiönK lubis näidati ja a ru ta ti ka
dorffi «Surmalask» 1976). Edas
teiste liiduvabariikide
film i
pidi on plaanis Eesti NSV
kun sti. Külaliseks oli G ruusia
film ikunsti tutvustam ine K ie
lis.
režissöör A. Rehviašvili («Tee
kond koju», «Gruusia X IX sa
Ju u li lõpus lahkus elavate
ja n d i kroonika»). G ruusia fil
seast Hispaanias
sündinud,
m id on rahvusliku sisu ja no
pikka aega Mehhikos töötanud
ja p aaril viimasel aastaküm nel
vaatorliku vorm iga hoidnud
oma kõrget m ainet ju h a aas
P rantsusm aal elanud režissöör
taid. «Lenfiksist» oli oodatud
Luis Bunuel (1900—1983). A lus
režissöör I. Ä verbahh («Hääl»).
tanud sürrealistliku
suuna
L ätlastest üllatas m eeldivalt
viljelejana («Andaluusia koer»
noor režissöör J. Podnieks tõ
1938, «KuMsajand» 1930), k u ju 
sise täispika poliitilise doku
nes L. B unuelist üks su u re
m entaalfilm iga «Punaste k ü t
m aid kodanliku
ühiskonna
tide tähtkuju».
kriitikuid, kelle loomingus on
M aailm a filmilrTaggiTr^. moo
realism läbi põim unud sü rre a
dustas neljandiku program m i
listlike elem entidega. Sefllised
d e m ahust. Vestluses klubi
filmid nagu «U nustatud» 1950,
m itm ete staažikam ate liikm e
«Nazarin» 1958, «Viridiana»
te g a on selgunud, et võimalus
1961, «Päevaliblikas» 1966, «Ko
suhteliselt süstem aatiliselt fil
danluse v a rjatu d sarm» 1973
m iajalooga tu tv u d a on üks
jt., on läinud film ikunsti a ja 
klubi voorustest. Samas on
lukku. T a looming on p ä rja tu d
k ü lla lt neid, eriti uute kandi
rohkete auhindadega.
d aa tid e hulgas, kes filmiajaloo
A ugustis oli võimalus tu tv u 
tutvustam ise peale vaid õlgu
da kuue M oskva rahvusvaheli
kehitavad. K urb, k u i sellised
sel film ifestivalil dem onstree-

ritu d film iga, m illest tuntum ad
olid S. Ben B arka «Amek» ja
S. PoJlacki «Kallike». Moskvas
olid
festivalivaatajate hulgas
k a m eie klubi aktivistid. V ahe
tu id m uljeid loodame kuulda
ühel klubiõhtul.
K lubi uu e hooaja programm
on veel lõplikult selginemata,
aga ü h t-te ist oleme ju b a paika
pannud. A vaõhtu on aulas tei
sipäeval,
30.
septem bril
kell 18.30. T P I VH filmifesti
vali avam isele ootame režisseör P eeter U rbfat oma uue,
kesktelevisioonile valm inud fil
miga. Detsem bris on võimalus
näha film i «Kogu m aailm a
kuld» Georg Lurichist. Režis
söör on V alentin Kurk, peaosas
endine tipikas ja üheksakordne
Eesti m eister sambos
Tõnu
Lume. Järgm ise aastanum bri
sees valm ib Helle M urdm aal
m uinasjutufilm Olav
Ehala
m uusikaga. N iipalju «Tallinnfiknist».
«Eesti Telefilmiga» on asi
keerukam , sest osa film e teh ak 
se videolindile ja neid klubis
n äid ata ei saa. U utest film idest
nim etagem A go-Endrik Kerge
«Susannat» Enn Vetemaa stse
naarium i järgi, R aul Tam m eti
«K üljetuuü» ja lg ra ttu rite st ja
arm astusest spordi vastu.
Eesti K inoliidu ja Üleliidu
lise Film ikunsti Propaganda
Büroo Eesti osakonna plaani
dest sõltub, keda teiste liidu
vabariikide kineastidest m eie
klubis näha saab. Algselt on
ju ttu olnud Em il L otjanu k u t
sum isest oma uue film iga vene
baleriinist A nna Pavlovast.
Jä tk u b m aailm a film iklassi
k at tu tv u stav sari, sinna k u u 
luvad film id
täpsustatakse
oktoobri alguseks.
K aasaegsetelt välisrežissööridelt on plaanis prantslaste

A . Resnais
psühholoogiline
«Ameerika onu», A. Jessua
triller «Koerad linnas» G .Depardieuga. Edaspidi on kavas
näidata L. Viseonti, Z. Fabri
jt. loomingut. Nagu ikka, sel
gub hulk programme aUes töö
käigus.
Eraldi tuleb m ärkida, et Soo
m e Film iklubide Föderatsioo
n i kutsel sõidavad esmakord
selt meie klubide ajaloos Va
bariikliku Film iklubide Nõu
kogu esimees ja Riikliku Kino
komitee esimehe asetäitja Ülo
Nõmm ja meie klubi president
J ü ri Lamp Rahvusvahelise F il
m iklubide 'Föderatsiooni (FICC)
kongressile. Kongress ja semi
n a r toim uvad 14.—18. septem b
rini. Osalejaid oodatakse kuue
küm nelt m aalt, kongressi tööd
ju h atab föderatsiooni praegune
president, tuntud prantsuse režissöör Fraucois Truffaut.
Instituudi film iklubi liikmete
ja kandidaatide registreerim i
ne on 13., 15. ja 28. septem bril
kell
16.00—-17.30
ruum is
A5-301.
Põllum ajandustöödel
ja praktikal viibivate üliõpi
lastele annam e eelmise hooaja
eeskujul võimaluse veel ok
toobri algul end klubi k irja 
desse kanda. Abonemendi eest
kogu hooajale tuleb tasuda
10 rbl. Kaasa võtta üks foto
3x4 cm ja instituudiga seost
tõendav dokument. Klubisse
registreerim e instituudi üliõpi
lasi, õppejõude ja teenistujaid
hing nende perekonnaliikmeid.
Lõpetajatest saame vastu võtta
vaid neid, kel liikme nõuded
m öödunud hooajast täidetud.
TIIT MERISALU,
filmiklubi aseesimees

JUUNI — viim aste eksam ite
kuu, järjekordse sessi lõpp.
Koolimured selleks korraks jä l
le maas, võis rahuliku süda
mega suve nautida. Sõber k u t
sus sünnat pidama. Ükskõik,
millisel aastaajal mööda E estit
rännates ja bussiaknast v älja
vahtides ei v ä s i m a kordam ast:
Eestimaa, oled ilus.- (Räägitagu
K anaari saartest, Ateena A kropolisest yõi Venemaa avarus
test mis tahes!).
Juunis oli üks väga täh tis
päev. Täitus esimene aasta m o
mendist, m il me abikaasaga
leivad ühte kappi lõime. T ä 
histasime puupuimi. Või sitsipulmi — kuidas soovite. K aas
aja arenevas em antsipeerum isfem iniseerum is- ja lahkum inejate protsendi kasvamise p ro t
sessis on iga kooselatud _aasta
saavutus. Tulid mõned sõbrad
ja tõid kingitusi, nägusaid ja
praktilisi: puust, savist, pabe
rist ja plekist.
V anarahvas ütleb, et juuni
on jaanikuu.
Jaanilaupäeva
Õhtul süüdati lõkkeid, laulditantsiti tule ääres. Seal, kus
meie praktikal olime,
seda
kommet ei tuntud. K a ei k ä i
nud me sõnajalaõit otsimas.
Sellegipoolest olime kombe ko
haselt koidikuni üleval. Tapsi
me lutikaid.
JUULI — suur praktikakuu.
M alevaelu jä i selle tõ ttu proo
vim ata. M ürravaid m alevlasi
vaadates tekkis küsimus: Kas
tõesti kõigil neil praksiga «all
right»? K aheksa nädalat? Või
ettevõtetes see aeg hoopis lü 
hema peale alla tingitud? Seda
enam, et am et «augutäide» lä 
bitud praktikuudest niigi selge.
E t praegune tudeng peab p ä 
ra st instituudi lõpetam ist ju h 
tival kohal tööle hakkam a, sel
lest ei paista ettevõtted h uvi
tatu d olevat. Aga TPI?
K irjatuvi tõi üm briku. M ar
gi asemel tähed. S aatja ü ritab
kooliuudistega pidevalt kursis
olla. Iga alustatud asi tuleb
viia lõ p u n i...
Juulis poetasid paljud tu dengikstahtjad
ennast
sisse
uksest «dokumentide
vastu -'
võtt».
.AUGUST — EÜE kokkutulek
Varblas. V aatam ata
kokku
tuleku uue koha- isoleeritusele
oli küllaldaselt allaM rjutanusuguseid «partisane». Ja kerge
pettum us. Vastupidiselt lootus
tele ei pannud nähtu-kuuldu
malevas m itteolem ist kahetse
ma. Lugegu keskstaabi mehed
ü ritu st nii õnnestunuks, kui
tahavad.
Augustis hakkasid m õtted ju 
b a kooli poole kiskuma: v a ja
komandeeringu aruanne korda
ajada. Raam atupidam ises
lõi
ninna pahtlihais ja torkas sil
m a hunnik värvipotte. «Tulge
sügisel,» öeldi.
Augustis tehti filmi. Mitmed
instituudi tudengid on nüüd
staarid, kes osalenud koguni
kahe stuudi© filmivõtetel. Soo
vite autogrammi?
«Mosfilmi»
vändatavas linateoses tu li hõi
gata «Elagu .Olden!». Tegelikult
oleks tahtnud midagi m uud
hüüda, sest võtete organiseeri
tu s lonkas õige m itut jalga,.
«Tallinnfümis» karjuti: «Lurich! Lürich!». Sellega jäädi ra 
hule, päevapalk oli sama hea
kui käes. Esilinastuse puhul
korraldatakse kindlasti loomin
gulise kollektiivi
kokkutulek
massistseenidest osavõtnuile.
_Augusti lõpus oli Luige b aa 
sis põllum ajandusloomade n äi
tus. Rõõm näha, et meie väike
Eesti nii rikas on.
Augustis higistasid noored
rebasekandidaadid eksam ilaua
taga. Palav tervitus neile, kes
oma kandidatuuri
pädevust
tõestada suutsid!
IVO EINMAA, KÜ-91

EÜE-83 lõpetamisest on m öö
duvaid kaks nädalat ehk 14 päe
v a ehk 336+ n tundi. K ui m in u 
teid, sekundeid, sekundiküm nend lk k e ja -sajandikke arvestada,
saaksim e malevasuve dimensioo
nideta arvude kaudu juha pära
tusse m öödanikku arvestada.
A ga tegelikult — alles see kõik
Bli.
Vast ongi parasjagu paslik
m&enutada kaheküm nendat m a
levasuve riü, nagu ta kellelgi
m eelde jäi.

1 JUBA KAHEKÜMNENDAT
KORDA
2.. .juuli 1983. Lauluväljak.
T e a väljaku esine plats täitu b
saabuvate .autobussidega; k ih l
a b vabrikuhõngülisi sinisärke
k andvatest tudengitest. Siinr6eal vilksatab saatjate ja m ui..duhuviliste teisevärvilisigi k e
hakatteid. Jah, neid on päris
palju, kuid seda õiget tunnet,
seda. «värinat» neis pole, on
.ainult veidi südant kriipiv kõ; hedus. Ma pole m alevlane.
K uigi teiste seas, külg-külje
k õ rv al. Midagi on puudu, m i
dagi väga tähtsat, olulist ja
.m ä ä ra tle m atu t
T uhandeteni ulatuv m alevlasteivägi valm istub tarv ilik e
a b ilisten a Eestim aa rahvam aja n d u sse sööstma. Juba kah e
k ü m n e n d a t korda . . .

N äen ekslemas tu tta va t TRÜ
■näitsikut. Silm ad otsivalt . büs
t i l t bussile tärnikandjalt tärnikandjale vilksam as. «Oma» ko
m andöri otsides. Kaasas suvevarustus, m is kätt maani ven i
tada üritab. Palub jääda kotivalvesse. Egas midagi. H uvitav,
•m illiseks kujuneb S u malevasuvi, kas elad ise ta huvitavaks
või ootad, et seda teeb sinu eest
keegi teine? Tunnetam e m aa
ilm a individuaalselt, kus ühel

huvitav, seal teisel tühjus.
EÜE-83 peaks huvitavana teren
dama igaühele, kes malevavorm i selga tõm m anud.
* * *
EÜE kom andör Madis K ällion (««Noorte Hääl» EÜE-s»
nr. 1): «EÜE on olnud tu h a n 
detele noortele esimeseks suu
rem aks elukooliks. Siin saa
dakse vastus küsimusele, m il
leks ma üldse suuteline olen.»
K üllap küsib kusagil õigeõlge- sügaval ■südamesopis tä p 
selt nii iga esm akordselt m a
levasse m inev noor. « . . . . M a
levlane läheb eelkõige endast
andm a, m itte võtma,» — Ma
dis Kallion (samas).
Mida m õtled Sina, «malevarebauffi» — 83?
EÜE kom issar Raimo Kägu
nendib (samas): «Vaja on arenemisvõimeiisi noori inimesi,
kes suudaksid vorm ida k a m a
levat.» K uidas vorm ib m alev
lane m alevat sel suvel? Seda
me veel 2. juulil 1983 ei tea.

Inseneriteenistuse valju h ääl
d ist võim endatud käskluste ja
nõuannete tulem usena moodus
tu b m alevavorm i
kandvatest
noortest kolonn, mis
peagi
suundub M aarjam äe
Memoriaalkom pleksi,
pidulikule
avatserem ooniale.
M aarjam äe. EÜE-83 saabub.
Embleem, assistendid kõikide
kõrgkoolide
üliõpilasm ütside
ga, keskstaap v äärikal sam 
m u l — nii ta tuleb orkestri
«Tallinn» puhkpillihelide saa
tel. Regiooniti rivistuvad m a
levlased kompleiksi dolom iitastm etele. R aportid regioonikom andöridelt EÜE-83 kom an
dörile Madis 1Rallionile, kas
raporteerib m alevasuveks v a l
m isolekust ELKNÜ KK esime
sele sekretärile Donald Visna
puule.
3000 üliõoilast ia tehnikum i

õpilast töötavad suvel M aarja
m aa ehitus-,
põllum ajandusjm. organisatsioonides.
575
su u n duvad tööle väljaspoole
Eesti NSV piire; 150 võtab v a
b a riik v astu
Nõukogudemaa
erinevatest linnadest, erineva
te st kõrgkoolidest;' 5,9 m iljoni
ru bla eest tuleb n äh a vaeva ja
teha pläanilisi töid; 3 haogtööpäeva, rahum arss — kõik see
ootab ees.
M alevlasi terv itav ad ENSV
M inistrite Nõukogu
esimehe
asetäitja, m aleva veteran P ee
te r Palu, ENSV K õrg- ja Kesk
erihariduse m inistri I asetäitja
H eim ar Perem ees, ENSV Agro
tööstuskoondise esimehe
ase
tä itja Ja a n Ots. Avamisel vii
bivad k a kõrgkoolide esindajad.
D. Visnapuu: « . . . EÜE on
koht, kus üliõpilastel ®n võima
lus p an n a ennast
proovile.
Soovin, e t . m ü ü rid tuleksid sir
ged ja suvi päikesepaisteline.»
P eeter )Palu: • «. . . . T ähtsai
m aks ülesandeks on töökasva
tus.»
H eim ar Peremees: « . . . K ui
noor inim ene on teinud 10 kuud
vaim set tööd, siis on ta l vaja
füüsilises- töös suvel k arastu 
da. Tehke ka teie kõik selleks,
et. arvam us kõrgkoolist igati
positiivseks o su tu k s...»
J. Ots: «, ,. Põllum ajanduse
ees Seisavad suured ülesanded.
Ehitage meile uusi tööstus- ja
olmehooneid.»
EÜE
esimene
kom andör
K. Adamson: f«... Meie, vete
ranid, loodame, et jä tate enda
poolt tõhiAsa panuse maleva ajalukku.»
Moldaavia-83 kom andör A rm in Mutle: «... Luban, e t töö
tam e ja elame juubeldsuve vää
riliselt.»
Leinaseisak langenud kange
lastele, lillede asetam ine iga
vese tule juurde.
K ülalistele nelgiõied ja m a
leva vimplid.
J a samenubki
m alevavägi
m arsihelide saatel M aarjam äelt
alla. V astu su u rele suvele.

VASTU VÕETUD,
VÄLJA JÄETUD

N ii tuleb veel m itm eid ko rd i seista ,

Lõppenud on päevaste te a 
duskondade esim este kursuste
kom plekteerim ine.
V astuvõtt
kestis ü le kahe kuu: 20. ju u 
n ist 1. septem brini päevastes,
õhtustes ja . kaugõppeteadüskondades veelgi kauem.
H uvi in stitu u d i teaduskon
dade ja erialade v astu on e ri
nev. Põhikonkursile oli esi
ta tu d 1425 avaldust eh k 1,14
avaldust ühele kohale. M ajan
dusteaduskonnas 1,92 avaldust
ühele
kohale,
energeetikas
ain u lt 0,67.
Sisseastum iseksam ite
tu le 
m uste põhjal võib teh a esime
se puhtstatistilise järelduse, et
keskkoolilõpetajate
teadm iste
tase on tõusnud. Puudulikke
hindeid saadi eelm ise aastaga
võrreldes kaks korda vähem.
Kõige enam puudulikke (8,9%
eksam i sooritanutest)
andis
geograafia eksam
m ajandus
teaduskonnas. Tõsiselt peaks
m õtlem a panem a tänaseid esm akursuslasi aga see fakt, et
ligi 40% eksam ihinnetest olid
«rahuldavad».
. S u u red
konkursierinevused
olid teaduskonniti ja erialade
kaupa. K õrgeim pall oli m a
jandusteaduskonna
erialadel
(kuni 22,0), m adalaim
aga
energeetikateaduskonna
eesti
õppekeelega erialadel (15,0) ja
m ehaanikateaduskonna
vene
õppekeelega erialadel
(15,0).
Järelkonkursi tulem used olid
1—4 palli v õ rra kõrgem ad põhivastuvõtu näitajatest.
Päevases õppevorm is on sel
aastal esm akursuslasi 1250.
V astuvõtukom isjon

II REGIOGNISTAABIS
REMONDITÖÖDEL EHK .
SUVI SUURTE LOOTUSTEGA
Kahekordne -ruum ikas ilu 
ravil puum aja Nõmme põlis
puude varjus. Lauavirnad ja
prähihünnikud, TEP-pläatidega vooderdatud seinad, selline
o±i Tallinna regiooni luksusliku
štaabiresidentsi välisilme. Pol
nud sisemuski
esinduslikum:
põrandad täis
juhtm e juppe,
torupõlvi, kõikjal paks tolmukiht. Justkui vanakurja kaaskondlaste tantsutrallist irvakileklstud
põrandakatteplaadid.
Nädal enne suurt m alevästarti.
Järgm ine ' külaskäik staapi oli
ühel pühapäevaõhtul heina
m aarjapäeval.
Ju b a lävepakul kostis kõrvu
lihvimise sahinat, ka naelte
kriginat. Ninna värvi- ja pahtlilõhna. Kell näitas pool küm 
me. V anarahvakalendris kuu
lutas heinam aarjapäev tÖÖpüha.' Tallinna regiooni koman
döri M ati Tänavat ei paistnud
see eksitavat.
«Oleme suured optimistid ja
loedame, et vaatam ata töökeelupühal töötamisele ei juhtu
äpardusi ei regiooni ega tema
staabiga. K u i g i . . .
väikesed
äpardused’ on meid juba tab a 
nud. Lubatud on mitmeid häid
eluruum e, kui aga sisse kolima
hakkasime, selgus, et ruum id
oh ette valm istam ata. Aga saa
me üle.» Nii põhjendas Mati
Tänav patustam ist
töökeelu
vastu.
Regiooni
töödest-tegemistest. M. Tänav: «Meil on sel
aastal 481 malevlast, ehitustöid
plaanis 839 tuhande rubla eest.
Lepinguline tööde m aht on
760 tu h at rubla. Meie regiooni
malevlased töötavad ka stju 
ardessidena (24), vagunisaatja
ten a (100), pioneerilaagri kas
vatajaten a (21). Lepingupart
nereid on 23. Regioon võtab sel
aastal vastu seitse interrühm a

sotsialismimaadest,’
kellest
TPedI-1, TRK-1, ERK I-il oa
igaühe,1 üks
vahetusrühm ,
TPI-1 neli. V astavalt
tuleb.
45'inimest Tšehhoslovakkiast jai
SDV-st, 15 U ngarist ja 8 in i
mest Jugoslaaviast.
■Kõik rühm ad- on tööle , vor
mistatud j a elupaigad saanud.»'
Uksepragude pahteldam isega
on ametis regiooni kom issar
Ülari Tuisk.
’ «Komissarteenistuse : ülesanA
ne — sisustada vaba aega. Veepidu Vääna-Jõesuus ja korrespondentsspartakiaad on
juba.
toimunud. Tulem as kokkutulek
Põllkülas.
Ideelis-poliitüise
kasvatustöö raam es
viiakse
rühmades läbi koosolekuid te e 
mal («Distsiplineeritud j a orga
niseeritud töö — see on efek
tiivse töö alus.» Pean. kaasa'
aitama k a ekspeditsiooni «Minu
kodumaa NSV Liit»,
r e id i
«Loodus», operatsiooni «Ehitus
maleva rühm adelt lastele» fä-"
biviimisele.»
Agaralt olid töö juures pea
insener Ju h an Kahu, insener
Priit Post. Isegi arst Marixm
Siibent ja sekretär Lea Kalliste
olid põhitöö ehituslikum a vastu
vahetanud.
Tüdinud pilguga jälgis to i
muvat aknaklaaside vahel pesapaiga leidnud orav, kes sta a 
bi m ajavaim u am etit pidamas,
öörahu oli ta l igatahes h ä iri
tud. K üll sügisel puhkab.
* ♦ *
Kaunid m õtted ja lubadused
malevasuve algul. Tegelikult
saadi korda vaid paar tu b a js
neidki m ittetäielikult. Ja kas see
oligi nn halb? E hk jäi rohkem
tähelepanu ja aega sel viisil Just
regiooni tarbeks. R ohkem at üks
meelt ja koerdineeritum st ju h 
timistööd eesotsas oleks siiski
siiski lootnud. E hk oleks siis
TalUnngi Väinamerele kandade
le kippunud astuma?
RAIVO LINNAS, MM-73

Esimesel kahel septem bripäeval andsid meie m ajas tooni
esmakursuslased. Neist räägi
ti, neid vaadati; m itte ei saa
nud neist mööda m inna väike
se üleolekumuige ja kadedus
tundeta. Mis tu n n e on aga siis,
kui kõik veel tu n d m atu ja ees?
Jana Komarova, konservee
rimise eriala verivärske tu d en 
gineiu, kes kõik sisseastumis
eksamid sooritas hindele «vä
ga hea»:
«Meeles ja mõtteis o n , veel
sisseastumiseksamid.
Esimene
side kõrgkooliga. Hinded ~paljuski m uidugi
Õnneasjad.
Kui gi, ., teadm ised peavad ka
õnne taga olema. Meeldis väga
õppejõudude heasoovlik ja aru
saav suhtum ine meisse, kes me
veel ju tudengidki polnud. Kõi
ge rohkem «mässasin» füüsi
kaga^
Valitud eriala on praegu veel
suur tundm atu, sest K ohtlaJärve I keskkoolis lõpetasin,
hoopis vene keele eriklassi. Aga
toiduainetega on mulle alati
meeldinud tegelda, kogun re tseptegi.
• Elama hakkan, j ah, ühisela
mus. Räägitakse, et seal õppidu
ei saa. Küll näeb. Loodan
meeldivaid toakaaslasi.
Salasoov on kah.
Kaugele
ulatuv. Tahaks kunagi töötada
kondiitri vabrikus «Kalev».»
Ega ühest «rebasest» sobigi
pikem at ju ttu teha. L äheb veel
uhkeks. K üll tem a ja teisedki
ennast veel aja jooksul ise näh
tavad.

HAMBAD TERVED
HAMBAD SÖÖNUD
A: (sülitab.) P tuihh] (Röögatab.)
Jä rg m in ei

B: (siseneb). R ahunege! Istuge,
palun! H ingake sügavalt sis
se, siis välja. N ii. Tore. M üle
ü le kaebate? H am m as teeb
valu. N ii. Tore. A va g e suu,
p ä h m t K a s see? (Kostab hara-

bapuuri mürinat)
A-: (Karjatab.) A i-ai!
•JB: T ähendab, e t m itte see. Nii.
Tore. Ä rg e k a rtk e , k õ ik lõpeb
hästi. N ii öelda, ham bad te r 
v e d , h am bad söönud. Äh-haahaa. S ee oli v ä ik e nali. Ä rg e
pange T a h a ks. V õite suu sul
geda ja kaasa naerda. A h-haahaa!
X (väga vaevaliselt): K oristage
see p u u r m u suust, k u i te sel
lega m id a g i ei tee!
m Jaa, palun. Su u re heam eeleiga.'See: e i tee m u lle m ingit tü 
li. T ah a n teile öelda, et n a er
da peab s u u tm a ka ham ba
valuga, Isegi p ä tis ilm a h a m 
m a ste ta peab su u tm a naerda.
M ik s te n ii m arn olete? K u u l
ge, ega i& l o m eti ; naljäham m as ei valuta? Ah-haa-haa!
EA (villaselt): K e s p ärast naerab,
naerab p a re m in i ,
M iM uide, naerda tuleb iga päev,
ja v ä h e m a lt v iis m in u tit. N aer
o n tervisele a in u lt kasuks. Ja
te r v is — see on ka terved, t u 
gevad ham bad. M ittenäerm ine
lagundab ham baid, soodustab
ham bakaariese te k e t. M a ü t
leksin, e t ü ks korralik naer on
n ü sa m a hea k u i ham m aste
h o m m iku n e pesem ine. H uvir
ta v , m ü lea a te om a ham baid
pesete?
Al P õhiliselt ham baharjaga
Ba No naerge siis sedavõrra
ro h kem , k u i te ham bapastat ei
kasuta,
A: K õ ik m u naljaham bad on

teie eelkäijad välja tõm m a
nud.
B: Meie kaubandusvõrgus on
nabalt saadaval suurepäraseid
pastasid. PEPSODENT. CÕKYNOS. OXYGENOL. POMORIN. O stke, proovige, te ei
kahetse. M uide hambaid ttdeb
pesta kaks korda päevas:
hom m ikul ' vah etu lt pärast
ärkam ist ja õhtul vahetult en
ne magama heitmist. H am 
baid tuleb loputada leige vee
ga. M itte aga jääkülm a või
keeva veega. Ütleme näiteks,
loputate hom m ikul ham baid
keeva veega, siis aga joote
külm a morssi. J a naksti. H am 
bas on auk. A u k teeb valu.
Siis tulete meie juurde. Ja
meie olgu nüüd need lappijad.
Muidugi, m uidugi oleme. K uid
kui oleksite leige veega lopu
tanud . . . öelge, m iks te lopu
tate hambaid keeva veega?
A (karjub): Ai-ai-ai!
B: Mis te karjute? Mis juhtus?
A: Valutab. Ai-ai-ai!
B: No, mis siis, et valutab. En
näe im et, ennäe millega k e lki
da. Kõigil valutab. Mis siis
saab, kui kõik karjum a h a k 
kaks. Istuge rahulikult paigal
ja alge vait. Närvilisi inimesi
me ei teeninda. Nii. Tore.
Nüüd tehke suu Idhti. Veel,
nii et lõuapärades valus oleks.
Nii. Tore. Teeme teile tuim estussüsti. Nii. Suts ja valmis.
Võite hetkeks suu sulgeda.
Kohe tõmbame teil selle paha
reti välja. Kurat, Kus m u nä
pitsad on?
A (teeb ebam ääraseid häälitsu
si).
B: Mis?/ Ei saa suud kinni. Üks
m om ent. Kohe aitame. (Kos
tu b hele laks). Nii. K inni. To
re. Naeratage. Avage sutt. Nii.
Tore. Nüüd naksame ta ära.

Tuleb juba, tuleb. Nii.
A (kohutav karjatus): Hütt ole
te või?!B: M illine juurikas! Vägev poiss
istus teil suus. Säh, võ tke m ä
lestuseks. Sülitage suu ilusas
ti tühjaks.
A (sülitab): Ptuihh! Ptuihh!
A (veidi sisistades, vaevaliselt):
Teoreetilise
ettevalm istuse
eest: hea. Patsiendiga suhtle
m ise eest: rahuldav. Praktilise
töö eest, ptuihh, kurat, m iks
te m u l vale hamba, ptuihh,
see tähendab õige hamba, m i
n u isik lik u ham ba välja tõ m 
basite, ja proteeshdmba, rrds
m õeldud välja tõmbamiseks,
suhu jätsite, ah? Miks?
B: Te ei öelnud ju midagi.
A: Ptuihh, kuidas m a tohin omd
Õpilastele ette öelda. Praktilise
töö eest saate m itterahuldava.
Minge ja harjutage kaasüliõpi
laste peal. Tulete teinekord
uuesti. Ptuihh. Saatke järgm i
ne sisse.
B (läheb ära).
A: P tuihh, kuradi praktikandid.
Enne oli m ul 30 hamm ast. K a 
he tu n n i jooksul võtsin vasta
6 üliõpilast. Hambaid on
nüüd: kolm küm m end m iinus
kuus. Mis?! 24 ham m ast vaid.
Tulem as on veel kü m m e ü li
õpilast. Oi-öÜ
(Jookseb B-Ie järele).
Hei, pidage, pidage!
B: Mis on? Panete ik k a rahul
dava?
A: Ei. A ga ärge veel järgm ist
kutsude. T e e m e . . . ,
teem e
vaheaja.
B (läheb
edasi, . pomisedes):
Hambad terved, hambad söö
nud.
JÜ R I PÜHA

VASTUS KRIITIKALE

INSTITUUDI
PARIM SPORTLANE
1982/83. ÕPPEAASTA
KEVADSEMESTRIL
Möödunud Õppeaasta kevad
sem estril tunnistati parim aks
sportlaseks , m ajandusteadus
konna üliõpilane VAIKO VOO
REMAA, kes tu li Euroopa
m eistrivõistlustel
jääp u rjetamises DN klassis kuldmedalile.
n kohale tu li m ehaam kateaduskonna üliõpilane ü m a r Vesialiik, k es NSV Liidu m eistrivõistlustelt automudelismis tuli
k o ju meistrimedaliga.
IH koht kuulus energeetikateaduskonna noorele
teivas
hüppajale V aleri Bukrejeviie,
kes
spordiühing
«TRUDI»
kergejõustiku sisem eistrivõist
lu ste l saavutas teivashüppes
juunioride klassis
esikoha.
V. B ukrejev tu li k a ENSV
täiskasvanute sisemeistrivõist
lu stel teivashüppes esikohale.
ALEKSANDER TŠESNOKOV

Vastuseks m aikuus m eie a ja 
lehes
«Tallinna Polütehnik»
ilm unud kirjutisele «Üle toru
hüppamisest» teatam e, et vaa
tam ata ulatuslikule uurim usele
Sõpruse pst. E h itajate trollipeatuse ülekäigu kohta, ei ole
käesoleval a ja l otstarbekas ülekäiku olemasolevast
kohast
E hitajate tee poole nihutada.
Sel ju h u l
võidaksid
k ü ll
TPI-sse m inejad ca 30 Ii kuid
kaotavad need, kes suunduvad
linna poole sõitva t r o l l peatu
sest Keskuse tee poole ja vas
tupidi. Sam uti kaasnevad keh
tiva liiklusskeemi m uutm isega
küllalt ulatuslikud üm berkor
raldused, m ille teostam ine k u 
juneb üsna kulukaks ja aega
nõudvaks. On v aja üm ber ehi
tad a olemasolevad
jalgteed,
torupiirded, teisaldada liiklus
märgid, m uuta tänavakattemärgistust. Neile, kes peaksid
aga kahtlem a piirde vajalikku
ses, tasuks meelde tuletada, ei
parem on siiski kaotada pool
m inutit, kui sam a ajaga elu.
T allinna RSN Täitevkom itee
Siseasjade Valitsuse R iikliku
Autoinspektsiooni ülem a
asetäitja
R. SAART

Pressid, ku i m aterjalide või
esemete survetöötlemise vahen
did, m ida jaotatakse mehaanilisteks ja hüdraulilisteks, on
leidnud laialdast kasutam ist nii
tööstuses ku i ka kodum ajapida
mises. See pole teile uudiseks.
K as olete aga m ärganud
pressimise lü ü rika t ja ürgset ju l
m ust?

TEADLASED

STATISTIKA KATEEDRIS LÕPETASID
TEADLASETEE SIHTETAPI KAKS
NOORT MEEST

ANDRES ROOT: sünd. 3.07.
1956. a., lõpetas kütusega nii
Tallinna 21. Kk. (1974. a.), kui
ka Tallinna Polütehnilise Ins
titu u d i (1978. a.).
S inu süvahuvi m ajandusteoreetiliste probleemide vastu,
teadlasele nid vajalik enese
distsipliin ja
vastutustunne
ning ergas tähelepanuvõime
olid tudengina nii silm atorka
vad, e t prof. U. Merestel oli
kerge Sind teadlasedistantsile
nõutada.
A spirantuuri lõpetasid
Sa
kõikide tähtaegade austam ise
vaim us uurim usega «Tootmise
m ajanduslik efektiivsus ja sel
le
maatriksmodelleerimine
(ENSV kergetööstuse näitel)».
Oma dissertatsioonis töötasid
S a välja m ajanduslike n ä ita
ja te süsteemi, mis võimaldab
om avahel seostatult lahendada
tähtsam aid ülesandeid, mis on
tootm ise efektiivsuse planeeri
misel ja analüüsim isel pidevalt
aktuaalsed. E t tulem usi kasuta
takse Eesti NSV Kergetööstu
se M inisteerium i juhtim istegevuses, loodame kõik Su töö
tulem ustest ühiselt rõõmu tu n -.
da.
Õnnitleme Sind ja soovime
Sulle ikka seda vaim uerksust,
m ida oana tubH tööga tõsisteks
teadm isteks süvendanud oled.
S iht on seatud, järgm ine etapp
teadlaseteel ootamas ning üle
jään u d mehed kateedris ees
ku ju k s olemas.

IN MEMORIAM

N äiteks mahlapress, mida sa
geli võib näha sügispäevadel
õuedes või kuurialustes tööta
mas. Ja puuvili, olgu ta kasvõi
punapõskne õ u n . . . Te hoiate
teda sõrmede vahel. Päike hel
gib vahakarva koorelt. Halastam a tu lt hekseldatakse ta ühtla
seks m eskiks. M asin nutab.
(Kui karjub, tuleb õlitada.) N ii
valuliselt satuvad suvel vilja
desse kogunenud väärtuslikud
toitained purkidesse ja pudeli
tesse. Ilus.
Üks taoline press on üles sea
tu d ka T P I peahoone auditoo
rium is A -III 204. Ja inimesed
tulevad, vaatavad, peavad aru,
viskavad nalja. N ad ei kahetse,
sest nii saabub vabanemine, v a 
banemine lüürikast ja hingeva
lust, m is neis suve jooksul ja
talvel laagerdumisajal on talle
tanud.
Ä ra karda, tudengi A stu läbi!
Pressiklubi president
ENDEL SARAPUU

VELLO VENSEL: sünd. 28.12.
1941. a., õppis T artu Riiklikus
Ülikoolis, töötas mõned aastad
Eesti NSV Rahandusm inistee
riumis ning, tunnetades m a jan 
dusteooria ja -praktika sidem e
suhtelist lõtvust, ka oma h u v i
nende põhjuste vastu, sidus:
oma järgm ised tööaastad te a 
dusega ja m ajandustudengiteõpetamisega.
K andidaadldissertatsioon valmis 3 aastaga
ning alates 1977. a. on V. Vensel statistika kateedri dotsent.
Uurimuse, mis sai doktoritöö
aluseks, valis m ajandusteooria
ja -praktika tugevdamise alalt..
Doktoridissertatsioonis
«Aegridade m atem aatilis -statistiline
uurim ine integraalsete reguessiodnivõrrandite
abil
(Ees
ti NSV näitel)» loodud integ—
raalsed võrrandid on aegrida—
de korrelatsiooni ja regressioo
ni meetodi täiustam ine statis
tik a üldteoorias. Nende rak en 
dam ine võimaldab
õigemini
h innata üksikute tegurite osa
majandusliibe nähtuste aren 
gus.
Meie, Sinu kolleegid, tunnus
tam e Su arukust, Su võimet
•lahendada ja põhjendada es
mapilgul ka üsna lootusetuna:
näivaid probleeme, Su m õtteaktiivsust ning erakordset abi
valmidust. Soovime Sulle m ei
le kõigile tarvilike ideede jä t
kuvat viljelem ist teaduse l i 
gemal tasandil.
S tatistika kateedri
kollektiiv

9. juulil suri 82. eluaastal
Eesti üks vanem aid m atem aa
tikuid A nts Särev. P ä rit Vil
jandim aalt talupoja perekon
nast, lõpetas ta T artu R iikliku
Ülikooli magister m athem atical kraadiga. Enesetäiendam i
ne jätkus Sorbonne! ülikooli
juures asuvas H enri Poincare
nimelises instituudis.
A lates
1940. aastast töötas A. Särev
Tallinna Polütehnilises In sti
tuudis, olles aastatel 1953—66
m atem aatika kateedri ju h a ta 
ja. Tänu pikaealisele teadus
alasele vitaalsusele elas A nts
Särev kaasa m itm e m atem aa
tilise distsipliini arenguloole.
Veel kõrges eas osales ta ins
titu u d i m atem aatika sem inaris,
häm m astades kõiki fenome
naalse m älu ja erakordse e ru 
ditsiooniga.
Kõigile, kes tundsid A nts
Särevit, jääb tem ast m älestus
kui oma ala m eistrist, kes oli
vaba igasugustest ambitsiooni
dest nii teaduses kui ka am eti
alases tegevuses.
Kolleegid
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