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.K okkuvõte
ÜTÜ konverentsist
Äsjalõppenud T PI ÜTÜ IX teaduslik' konverents, mis oli pü
hendatud N LKP XIX kongressi ajaloolistele otsustele, oli oma
ulatuselt suurim meie instituudi ajaloos. Konverentsil esitati enam
kui 90 ettekannet 2 0 . erisektsioonis, millede koostamisest võttis
osa üle 180 üliõpilase. Sektsioonide istungeil viibis rohkem kui
1000 kuulajat. Esmakordselt esines iseseisva sektsioonina m ark
sismi-leninismi aluste sektsioon, mis näitab ilm ekalt üliõpilaste
huvi ühiskonnateaduste vastu- Samuti esines esm akordselt ka laevaehitussektsioon. Kõigis suuremates sektsioonides kanti ette töid,
mis olid otseselt seotud partei XIX kongressi m aterjalidega ja di
rektiividega viiendaks viisaastakuks.
Enamik ettekandeid oli seotud kateedrite uurimistemaatikaga,
samuti ka pealinna tööstusettevõtete kitsaskohtade likvideerimise
probleemidega. Näiteks üliõpil. Soodla poolt konstrueeriti õhueelsoojendi mudel, milline väldib lendtuhasadestiste tekkimise,
seade läheb praktilisele rakendam isele ühes meie soojuselektri
tsentraalis. Šefluslepingu alusel Tallinna Lakivabrikuga ^ töötati
välja keemilise tehnoloogia rin g i üliõpilaste poolt sünteetilise ook
ri valmistamine. M asinaehitustehnoloogia rin g i 3 istungit viidi
läbi tehastes «Volta» ja «Ilmarine», kus ettekanded leidsid sooja
vastuvõtu ja kutsusid esile elava arutelu. Huvitavamaks osutus
siin üliõpilaste Jaanseni ja Sutropi ettekanne «Sm. Kolessovi me
tallide lõikamise meetodi (jõumeetod) rakendam ise kogemustest
tehases «Ilmarine».» Mäesektsioonis oli kesksemaks teemaks
elektrikeerdpuurim ise rakendam ise küsimus Lasnamäe Paem ur
rus. Ehitusringi liikme üliõp. Paalm anni uurimus käsitles põlev
kivi tolmkütte tuha rakendam ist tsementide ja m örtide valm ista
miseks.
P rak tilist väärtust omavate tööde kõrval esitati ka rida huvita
va teoreetilise sisuga ettekandeid. M ärkimisväärsemad nendest
on kütuste k eem iaringi liikme üliõp. Metsalo uurimus meie põlev
kivi kerogeeni selgitamiseks, kusjuures tehti kindlaks karboksüül- ja hüdroksüülrühm ade olemasolu. Sama ringi kollektiivi
poolt teostati uurimus põlevkivi utmise mehhanismi selgitamise
kohta, töö edasiarendamisel saab välja töötada optimaalsed tingi
mused põlevkivi utmise teostamiseks. Huvipakkuvaks oli elektroenergeetika ringi liikme sm. Terno ettekanne energiasüsteemide
projekteerim isest. Tööstusökonoomia ringi kõik tööd olid otseses
seoses puuvillakombinaadi «Balti manufaktuur» tööga. Põhjalike
analüüside jä rg i töötati välja konkreetsed ettepanekud kombi
naadi töö parandamiseks.
Huvitavaid ettekandeid kuulsime ka külalistelt — Kaunase
Polütehnilise Instituudi, Leningradi Ehitusinseneride Instituudi ja
Tartu Riikliku Ülikooli esindajailt. Esiletõstmist väärib siit K PI
diplomandi Rekeviciuse •ettekanne lampkompensatsioon-voltmeetri
kohta. Sisukad ja diskussioonirikkad olid ka J1UCU üliõpilaste
Lunina ja Rožina ettekanded, mis käsitlesid vastavalt raudbetoonelementide arvutusi ja kõrgehituste konstruktiivseid küsimusi.
Külalised esinesid veel geoloogia ja füüsika sektsioonide istun
geil.
Positiivsetest momentidest konverentsi töös väärib m ärkim ist
ka oponeerimismeetodi kasutamine m õningates sektsioonides. Sõ
navõtte ja küsimusi esines aga peaaegu kõigi ettekannete kohta.
Koos edusammudega esines konverentsi käigus rida puudusi ja
neid peamiselt organisatoorses töös. Mõnede teaduskondade nõu
kogude esimehed, nagu sm-d H aldna ja M ärtma ei suhtunud oma
töösse täie tõsidusega, pidurdades sellega meie konverentsi nor
m aalset kulgu, mille tõttu ebaõnnestus ka vastava näituse korral
damine. Suuri puudusi esines teaduskondade nõukogude agitpropaganda suhtes ja orgkomisjoni töös. Orgkomisjoni esimees sm.
Rüüdja pidi faktiliselt ise sooritama teiste liikm ete ülesanded. Mõ
nede sugulusainete, nagu elektrotehnika ja elektroenergeetika,
samuti ka majandusteaduskonna ringide istungid toimusid ühe
aegselt, seetõttu tuli asjasthuvitatuil kaaluda, m illisest istungist
osa võtta. Neid puudusi tuleb järgm ise konverentsi ettevalm ista
mise käigus vältida. Ettevalmistus X teaduslikuks konverentsiks
peab aga algam a juba praegu, siis suudame eeloleva konverentsi
läbi viia kõrgel ideelis-poliitilisel ja teaduslikul tasemel.

Külaskäik T P l-sse
Nõukogude kord on loonud
noorsoole suurepärased võimalu
sed kõrgema hariduse omanda
miseks. Igal sügisel alustavad
oma õpinguid ülikoolides ja ins
tituutides tuhanded neiud ja
noormehed. Käesoleva aasta sügi
sel tuleb meil, abiturientidel,
asuda jätkam a oma haridust kõr
gemates õppeasutustes. Enne aga
tuleb lahendada probleem — mi
da hakata õppima, et hiljem või
m alikult rohkem kasu tuua oma
kodumaale. Selle küsimuse lahen
damisele aitas palju kaasa Tal
linna Polütehnilise Instituudi külatsamine lahtiste uste päevadel.
Me tutvusime õppetingimustega
TPI-s, külastasime laboratooriu
me. ja töökodasid. Kui enne oli
arvamus, et ega tütarlastele seal
ikka midagi leidu, siis veendusi
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UTU IX KONVERENTSILT
AVA-PLENAARISTUNG
IX üliõpilaste teaduslik kon
verents, mis oli
pühendatud
NLKP XIX kongressi otsustele ja
J. V. Stalini viimasele geniaal
sele tööle «Sotsialismi m ajandus
probleemid NSV Liidus» algas
plenaaristungiga 6 . aprillil k. a.
Plenaaristungi avas Tallinna
Polütehnilise Instituudi direktor
sm. Schmidt. Ta märkis oma
sõnavõtus üliõpilaste teadusliku
ühingu edasist kasvu nii liikmete
kui ka ringide arvu ja töö

mahu poolest. On suurenenud
üliõpilaste huvi ühiskonnateadus
te vastu. Seda näitab konverent
sist esmakordselt osavõttev m ark
sismi-leninismi aluste sektsioon.
Esmakordselt esineb konverentsil
ka laevaehitussektsloon, tehes
kokkuvõtte laevaehitajate ise
seisvast teaduslikust tööst.
Üliõpilane Otsason oma ette
kandes «J. V. Stalin sotsialis
m ilt kommunismile ülemineku
põhilistest eeltingimustest» val

gustas põhjalikult J. V. Stalini
poolt näidatud sotsialsm ilt kom
munismile üleminekutingimusi.
Plenaaristungi lõpul esinesid
T P I isetegevuslased.
Ei saa m ärkimata jätta tagasi
m inekut konverentsi organisa
toorses osas. Kui möödunud ke
vadel oli plenaaristungi saal kau
nistatud, siis käesoleval aastal
seda ei tehtud. Ka puudusid tea
daanded plenaaristungi kohta,
I. DAVÕDOV

SEKTSIOONIDE JA RINGIDE ISTUNGID
Marksismi-leninismi sektsioon
7.
aprillil k. a. toimus ÜTÜduskonna II kursuse üliõpilase
IX teadusliku konverentsi raa Valge töö «J. V. Stalin kommu
strateegiast ja
mes marksismi-leninismi sektsi nistliku partei
ooni istung.
Avasõnaga esines taktikast», mis osutus samuti häsmarksismi-leninismi
aluste ka tiettevalmistatuks.
teedri õppejõud, sektsiooni ju 
Istungist võttis aktiivselt osa
hendaja sm. Rebane, kes märkis, majandusteaduskond. Lubam atult
m illist tähtsust omavad ühis passiivselt suhtuvad aga ühis
konnateadused üliõpilaste polii konnateaduste omandamisse tei
tilise teadlikkuse tõstmisel.
sed teaduskonnad. Näiteks on ehiIstungil kanti ette kaks tööd. tusteaduskonnas päris paljud ringi
Hästiõnnestunuks osutus m ajan liikmed, kuid neid esindas ainult
komsomolibüroo
dusteaduskonna II kursuse üli teaduskonna
õpilase Otsasoni töö «J. V. Stalin sekretär sm. Kirsipuu. Kas siis
sotsialismilt kommunismile üle marksismi-leninismi õpetuse tund
mineku põhilistest eeltingim us mine on vajalik ainult majandus
Kõigil oleks juba
test». Selles anti sügav ja põhja teadlastele?
lik analüüs järkjärgulisele ülemi aeg aru saada, et ükski insener
nekule sotsialism ilt kommunis ei saa olla tõeline nõukogude in
sener, kui ta ei tunne põhjalikult
mile.
Teisena esitati
m ajandustea marksismi-leninismi õpetust.

СЕКЦИЯ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ
Советским людям во всех обла
стях их деятельности присущ дух
искания творчества.. Естествен
но, что мы находим его и среди
нашего студенчества, стремящего
ся к самостоятельной научной ра
боте. Нет лучшего метода для
подготовки к дальнейшей работе,
для итогного усвоения знаний,
для. свободного владения ими,
чем самостоятельная научная ра
бота.
Поэтому радостно, что в состо
явшейся недавно 9-й конференции
СНО ТПИ работала впервые сек
ция кораблестроения, секция на
шего молодого -факультета.
Темы студенческих
докладов
пока еще
немногочисленны и
скромны.
.
Студенты 3-го курса Атаров В.
и Косоруков В. сделали доклад
«Приоритет нашей Родины в раз
витии новых типов судов», сту
дентка 3-го курса Малахова Г. —
доклад «СССР — родина ледоко
ла», студент 1-го курса Каптен Л.
— «Судостроение
Петровской
эпохи», студентка; 3-го курса Мо
розова М. и студентка II курса

веч. отд. Котко Л. — доклад «Но
вый прибор системы доц. А. И.
Амаева для определения устой
чивости корабля».
Доклады были неплохо подго
товлены, основательно продуманы
и достаточно интересны.
Однако можно отметить ряд
серьезных недостатков.
Работа
секции была очень перенасыщена
докладами. Их следовало бы рас
пределить на два дня. На обсуж
дение докладов по существу не
осталось времени. Почти не бы
ло на секции студентов 1-го и
2-го курсов.
Комсомольское бюро факульте
та отнеслось к важнейшему ме
роприятию недостаточно серьезно.
Многие студенты
недооцени
вают значение историко-научной
тематики. Это совершенно непра
вильно. Научные работы, раскры
вающие величие русской науки
имеют огромное воспитательное
значение, не говоря уже о других
сторонах этого рода работ.
Наше научное общество растет
и крепнет. Пожелаем ему успеха.
Ст. преп. В. БЫКОВ.

Füüslkaring
Füüsikaringi istungile kogunes
üle viiekümne noore füüsikahuvilise TPI-st, TPedl-st, TRÜ-st
ja tehasest «Volta». TPI üliõpi
laste poolt kanti ette 3 teadus
likku tööd: II kursuse üliõpila
ne L. Tivlk — «Defektoskoopia
tähtsusest sotsialistlikus ülesehi
tustöös», III kursuse üliõpilane
M. Hammermann — «Reaktiiv
mootorite kasutam isest lennuks
väljaspool Maa atm osfääri» ja II
kursuse üliõpilane E. Matt —
«Raadiotelemehaanika
problee
me». Külalisena esines TRÜ II
kursuse üliõpilane H. Mägi tea
dusliku uurimistööga «dLumlnes
tsents-defektoskoopia». Eriti soo
ja vastuvõtu osaliseks sai sm.
Mati- töö, mis käsitas kaugjuhti
mise rakendam ist laevamudeli
liikumise suunamisel ja kus au
tor oli originaalselt ja huvita
valt lahti mõtestanud mitmeid
praktilise tähtsusega probleeme.

Keemilise
tehnoloogia ring
Keemilise tehnoloogia ringi
hoolsa ja pideva töö tulemused
kajastusid efektiivselt konverent
si kahel istungil. Esitatud tööd
olid võrreldes eelmise teadusliku
konverentsiga tunduvalt kõrge
mal teaduslikul tasemel.
Sektsiooni istungi avas üliõpi
lane H. Perem ees hästietteval
m istatud tööga «Keemiatööstuse
arenguperspektiivid NSV Liidus
NLKP XIX kongressi otsuste
põhjal». Üliõpilane G. Kobolt esi
nes 4-liikmelise kollektiivi tähe
lepanuväärse uurimistööga «Sün
teetilise ookri valmistamisest».
Töö on teostatud šefluskorras
Tallinna Lakivabrikuga ning sel
le tulemused juurutatakse peale
mõningaid täiendusi sama ette
võtte tootmisprotsessis.
K üllaldast praktilist ja teoree
tilist tähtsust omab ka üliõpilase
E. Piiroja töö « C 0 2 absorbeerimise ^dünaamika uurimine barbotaaži teel». Töös oli originaal
s e lt ja edukalt lahendatud absorbsiooni koefitsiendi olenevus
Reinholdsi kriteerium ist ja geo
m eetrilisest sümpleksist. Välja oli
toodud funktsionaalne olenevus
С О з absorbsiooni puhul
vette.
Töö oli tehtud hoolikalt ja põhja
likult.
Kõigile töödele järgnes elav
diskussioon, mis näitas, et ette
kantud tööde teem ad olid üliõpi
lastele huvitavad ning ettekan
ded kõrgetasemelised.

Geoloogi aring
me, et seal pole midagi ülejõukäivat ka meile. Eriti huvipakkuv
Geoloogiasektsiooni geoloogia"
oli vestlus
laevaehitusteadusringi istungil kuulati 36 osavõt
konna õppejõududega, laevaehitaja poolt kolme teaduslikku tööd
ja-inseneri tulevasest tööst. Nii
ringi liikm etelt ja ühte külalismõnigi m eist jätkab oma õpin
; ettekannet — Kaunase Polütehguid ju st selles eriharus. Tutvu
nilise Instituudi üliõpilase V.
sime mäeosakonna mineraalide
: Paliunase tööd «Kohalike pinnaskoguga, kus nägim e haruldus!,
■te sobivus Kaunase hüdroelektri
nagu jaspis, rubiin ja smaragd.
jaam a uhtetammi ehitamiseks».
Keemiahoones tutvustati meid
Istungil esitatud töödest osutus
keem ialaboratooriumidega ja sel
parim aks ja põhjalikumaks kol
gitati probleeme, mida lahenda
manda kursuse üliõpilaste Kanvad üliõpilased-keemikud.
ja H insbergi töö «Eesti
Külaskäik TPI-sse aitas kaasa
NSV
alam-ordoviitsium püriidimeie elukutsevaliku lahendamise
km t», kuid ka ülejäänud tööde
le ja paljud m eist soovivad, et
autorid olid oma tööd lahti mõ
Ehitusteaduskonna II kursuse üliõpilased, ÜTÜ liikm ed Endel testanud
meist saaksid T PI
üliõpilased.
küllaldase, hoolikusega.
Seniks jällenägem iseni sügisel! Paalmann ja Endel Teedla teostamas põlevkivi tolm tuha uurim ist Nagu näitas kuulatud ettekanne
H.
P Ä R TE L ja L. PÕLLU, vastavalt loomingulise koostöö lepingule tehasega Punane K unda te kvaliteet, on geoloogiaring
võrreldes möödunud aastaga saa
Tallinna IV K K X I kl. Õpilased
E. V iljaranna foto
vutanud oma töös tunduvat edu.

Viitsid laevaehitajad

L IK V ID E E R IM E P U U D U S E D Ü T Ü T Ö Ö S
Ä sja lõppes IX konverents,
mis andis ülevaate üliõpilaste
teaduslikes ringides tehtud tööst.
Ei saa eitada, et möödunud kon
verents näitas m õningat edu üli
õpilaste teadusliku töö alal TPI-s:
oli suurenenud sektsioonide arv,
oli suurenenud ettekannete ja ka
tööde teostajate arv. Ettekantud
tööde hulgas oli mitmeidki väga
häid töid, millised olid teostatud
suure põhjalikkuse ja süvenemi
sega. Mitmed tööd olid teosta
tud loomingulises koostöös prak
tikaga ja omavad rahvam ajandus
likku tähtsust. Positiivseks näh
tuseks tuleb kahtlem ata lugeda
ka seda, et masinaehitustehnoloogia sektsiooni istungil toimusid
tehastes. Varem ast suurem at osa
tähtsust omavad kollektiivselt
teostatud tööd. M ainimist väärib
asjaolu, et esmakordselt esinesid
TPI üliõpilaste teaduslikul kon
verentsil iseseisva sektsioonina
meie noorima teaduskonna — laevaehitusteaduskonna — üliõpila
sed. Suureks edusammuks tuleb
lugeda ka marksismi-leninismi
sektsiooni esmakordset esinemist.
Nendest edusammudest ei tohi
aga lasta end pim estada. Tuleb
pidada silmas, et kogu konve
rentsi ettevalm istuse käigus ja
Ja ka selle läbiviimisel esines ri
da vägagi suuri ja tõsiseid puu
dusi. Seegi k o n v eren ts. valmista
ti ette suurem alt osalt kampaania
korras. Konverentsi organiseeri
val komisjonil oli tõsiseid rasku
si õigeaegselt konverentsi temaa
tika saamisega, mis näitas, et rin
gides ei töötata .plaanipäraselt
ja Järjekindlalt. Rõhuv enamik
konverentsil esitatud töödest val
misid alles viimasel minutil, il
ma, et need oleksid varem ringi
des läbi arutatud. Puudus võima
lus, et teaduskondade nõukogud
oleksid saanud valida suuremast
arvust töödest parem aid konve
rentsil ettekandmiseks, vaid tuli
leppida kõigi tööde võtmisega
kavasse ja neistki väga paljud
alles poolikutena —• eeldusel, et

need siiski konverentsi ajaks lõ
petatakse.
Väga pealiskaudselt suhtusid
teaduskondade nõukogud ka kon
verentsi kavade koostamisesse:
rida teemasid oli vigaselt sõnas
tatud, eesti- ja venekeelsed teks
tid ei ühtinud, esines puudulik
ke andmeid esinejate kohta jm.,
mis kõik põhjustas asjatuid kor
duvaid korrektuure kavade trük
kimisel ja viivitas nende valmi
mist. Väga madalat distsipliini
ja puudulikku huvi ringide liik
meskonna hulgas näitab ka väi
kene osavõtt niihästi mitmete
sektsioonide istungeist kui ka
plenaaristungeist. Oleks ju loo
mulik oodata, et sektsioonide is
tungeist võtavad osa, kui mitte
just eranditult kõik, siis vähe
malt rõhuv enamus sektsiooni
liikmeist, kes tooksid ühtlasi kaa
sa teisigi üliõpilasi, et neile näi
data UTÜ töö saavutusi ja ärata
da neis huvi töötamise vastu
ÜTU-s.
Seda aga
möödunud
konverentsil kaugeltki ei ilmne
nud. E riti halvaks võib selles
mõttes lugeda masinaehitustehnoloogia ringi tööd. Tervitada
tuleb küll sektsiooni istungite
korraldamist tööstustes,
kuid
need ei tohiks kujuneda ainult
üksikute TPI üliõpilaste esinemi
seks tehastes, ilma, et sektsiooni
istungist võtaksid osa teised üli
õpilased — eelkõige ringi liik
med, nagu see tegelikult masinaehitustehnoloogia sektsioonis
ilmnes.
Lubamatult väike oli osavõtt
ka plenaaristungeist. Konverent
sil esitati ligi 200. üliõpilase
tööd ja ÜTÜ liikmete arv ula
tub
800-ni.
Plenaaristungeist
võttis aga osa vaevalt 100— 150
üliõpilast, seega isegi mitte kõik
konverentsil töödega esinejad!
Laitmise väärt on ka näiteks
elektrotehnika ja
elektroenergeetika sektsioonide j uhatuste
omavoliline sektsioonide istungite
liitmine konverentsi käigus, mis
tekitas terve rea arusaamatusi.
Kui peeti vajalikuks nende sekt-

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ЛЕНЬ
Вот уже прошло 2 месяца но
вого семестра, а на нашем курсе
есть такие студенты, которые до
этих пор не ликвидировали еще
своих задолженностей. Интересно
узнать, что думают делать тт. Фумелев, Соммер, Выголова, Чубаков.
Все эти товарищи по их словам
желают заниматься в институте,
но на деле получается совсем дру
гое. У нас на курсе есть группа
студентов, которые систематиче
ски сессию за сессией «завали
ваются» из-за своей лени. Сейчас,
когда опять уже упущено больше
месяца занятий, такие тт. как Гор
батова, Выголова, Захаренко про
должают бездельничать. У нас
еще часты случаи, когда на лек
циях студенты занимаются посто
ронними делами. Так например:
27. 03. на лекции по теоретической
механике тт. Ершов, Соловейчик,
Пинчева и еще несколько студен
тов делали домашние задания или

Ответ
на критику
Обсудив на вновь избранном
студсовете заметку «Как живут
некоторые студенты на Кохту 4»,
студсовет признает, что факты,
поднятые в ней о беспорядках в
жизни студентов, в основном пра
вильны.
Что же сделано для ликвидации
беспорядка и улучшения условий
отдыха студентов: еженедельно
санитарная комиссия делает сани
тарный обход комнат, будет вы
вешен график чистоты комнат,
увеличено число членов санитар
ной комиссии. На кухнях наведен
порядок, вывешен график де
журств по кухне, восполнен недо
статок рукояток
на кухонных
плитках. Во всех комнатах выве
шен график дежурств, в комнатах
поддерживается порядок и чис
тота.
В настоящее время в общежи
тии регулярно проводятся вечера
отдыха студентов и т. п. меро
приятия.
Студсовет
MB 04521

sioonide koostöötamist, siis oleks
pidanud teaduskonna UTU nõu
kogu sellele varem mõtlema ja
need planeerimagi ühistena.
Ehkki tuleb lugeda edusam
muks iseseisva marksismi-leninismi sektsiooni organiseerimist, ei
saa siiski veel rahule jääda
marksismi-leninismi ja filosoofia
ringide tööga ning ühiskonna
teaduste nõukogu tööga. Polnud
esitatud töid mitte kõigist tea
duskondadest, täiesti puudusid
ettekanded vanemate kursuste
üliõpilastelt jne.
Suureks puuduseks konverent
si ettevalmistuse käigus osutus
ka vastava näituse nurjumine.
Siin lasub süü üksikute teadus
kondade nõukogudel.— eriti ehitusteaduskonna nõukogul, kuid
ka konverentsi orgkomisjonil, kes
ei suutnud üritust läbi viia.
Kokkuvõttes peab tunnistama,
et meie UTÜ töö nõuab veel
väga tõsist tõhustamist. Selleks
peavad kaasa aitama kõik tea
duskondade nõukogud,
ringide
juhatused ja liikmed, samuti kõik
õppejõud, kateedrite juhatajad ja
eelkõige ringide ning teaduskon
dade juhendajad.
Et järgm ine konverents saaks
kujuneda tõesti kokkuvõtte tege
miseks aastasest üliõpilaste tea
duslikust tööst ja paremate töö
de ülevaatuseks, selleks tuleb
kateedritel koos ringidega viibi
m atult koostada järgm ise õppe
aasta temaatika, see jaotada üli
õpilastele, haarata neid suuremal
määral kaasa kateedrite uurimis
tööde temaatikasse ja loomingu
lisse koostöösse praktikaga. Rin
gidel tuleb pidevalt tõsta distsip
liini ÜTÜ liikmeskonnas ja mõis
ta ka enese vastutust. Kateedritel
tuleb üliõpilasi järjekindlalt ju
hendada ja suunata. Ainult nii
suudame anda omapoolse tõsise
panuse NLKP XIX kongressi ot
suste täitmisele.

Hiljuti toimusid TPI võimlas
TPI esivõistlused poksis, maad
luses ja tõstmises.
Võistlustest võtsid osa kõigi
teaduskondade võistkonnad, ar
vult 75 võistlejaga.
Kaks päeva kestnud pingelisi
võistlusi jälgis saalitäis pealtvaa
tajaid.
Tõstmises osutus tugevamaks
laevaenitusteaduskond, kes suutis
välja panna täisarvulise võist
konna. Individuaalselt paremaid
tulemusi saavutasid (67 kg ke
hakaalus) laevaehitusteaduskonna üliõpilane E. T г о 11 — 240
kg ja mehaanikateaduskonna üli
õpilane F. К о m m e 1 . (keha
kaal kuni 82 kg) —- 265 kg.
Teistes kaaludes saavutasid esi
kohad
laevaehitusteaduskonna
üliõpilased E. Romul, I. Fradin
ja 1. Morozkin, mehaanikateaduskonnast Ü. Reinik ja m ajandus
teaduskonnast M. Kahu.
Maadluses selgusid
võitjad
pärast tasavägiseid matse. Kõik
kohtumised lõppesid seljavõitudega. Siin osutus üldvõitjaks keemia-mäeteaduskond napi eduga
laevaehitusteaduskonna ees.
TPI meistriteks tulid alates
kergematest kehakaaludest —
N. Levinov — mehaanikateaduskönd, R. Kaup — keemia-mäeteaduskond, N. Rukin — laevaehitusteaduskond, E. Rikk —

Dots. H. RIIK O JA,
ÜTÜ nõukogu teaduslik
juhendaja

keemia-mäeteaduskond, A. Solovei — laevaehitusteaduskond,
L. Kruusakivi — keem ia-m äe
teaduskond ja T. Pantalon
—
mehaanikateaduskond.
Rõõmustavaks nähtuseks m a ad 
luses oli noorte südi esinem ine
ja isegi meistrikstulemine (N. Le/inov ja N. Rukin). E riti tu le b
aga märkida, laevaehitusteadus
konna III kursuse eesrindliku ü li
õpilase A. Solovei esinemist, ked a
oleme näinud juba kahel eelm i
sel TPI esivõistlusel, kuid ik k a
kaotajana. Seekord tänu h o o likale
treeningule võitis A. S o lovei
kergelt
kõik
oma v astased,
nende hulgas ka sellise h ea
maadleja nagu Jakobson. T em a
teenitud edu peaks olem a p a l
judele sportlastele eeskujuks.
Poksis konkureerisid esik o h a
pärast mehaanika- ja la ev a eh itu s
teaduskond. 44 punktiga m e h aa 
nikateaduskonna 38 punkti v a stu
saavutasid võidu laev aeh itu stea
duskonna võistlejad. In d iv id u aal
selt tulid võitjaiks laevaehitusteaduskonnast
M.
V igdorov,
V. Sevastjanov, V. Kim ja I. Tsoi,
mehaanikateaduskonnast V. Kossarev, A. Sahk, N. P o ljan itšk o
ja E. Tamberg ning ehitusteaduskonnast V. Kondratjev.
Võistluste
üldvõitjaks
tu li
esmakordselt laevaehitusteadus
kond.

•А.****,

Seitse aastat TPI
meeskoori

Matil on maadlejad kehakaaluga kuni 67 kg. Toimub v õ istlu s
12.
aprillil к. a. kontserdiga keemia-mäeteaduskonna üliõpilas e Erik R ikki ja m eh a anikatea
„Estonia“ kontsertsaalis, tähistas duskonna üliõpilase Vladimir A ginski vahel.
E. Viljaranna foto ,
meie instituudi üks suuremaid
isetegevuskollektiive, TPI mees
koor, oma seitsmendat aasta
päeva.
Seitse aastat täis pingerikast
tööd oma kunstilise taseme tõst
saavutasid m õlem ad
Pingerikkas sportlikus võistlu kuvõttes
misel ja ulatusliku repertuaari ses
möödus sõpruskohtumine võistkonnad võrdse arvu p u n k te
omandamisel tähistab meeskoori vehklemises Läti Riikliku Üli — 4:4.
ajalugu. Tänu avaratele võimalus kooli ja Tallinna Polütehnilise
Võitja selgitamiseks tu li
a r
tele, mis on loodud isetegevuse Instituudi üliõpilaste vahel.
vestada
torkeid,
mida
k
u
m
b
ki
arendamisel meie m aal ja samuti
Esimese alana viidi läbi võist
koorijuhi Arno Kallikormi innus lused naiste floretis, kus osutu võistkond oli võistluste k e ste l
tavale tegevusele ning kooriliik- sid paremateks TPI vehklejad, saanud. Kuna LRÜ võistkond
m ete püsivusele ja heale tahtele, võites kohtumise 7:2. Sama tu sai 111 torget, andes ise 113,
on TPI meeskoor tõusnud Eesti lemusega lõppes ka meeste vahe kindlustas see kahetorkeline edu
N SV isetegevuskollektiivide esi line kohtamine floretis, mille külalistele võidu.
rinda. Oma eluea jooksul on võitis aga LRÜ. Seega lõppes
Säärased kohtumised
te iste
koori arvuline koosseis tõusnud esimene võistluspäev viigiga 2 :2 . vennasvabariikide sportlastega on
28 liikm elt 1946. a. 124-le käes
Teisel võistluspäeval toimusid väga kasulikud, andes uusi võistoleval aastal.
võistlused meeste espadronis ja luskogemusi ja tihendades sõp
Oma tegevuse seitsme aasta epees, mis kulgesid väga tasa russidemeid
vennasrahvustest
jooksul on koor õppinud selgeks vägiselt. Kui espadronis võitsid üliõpilaste vahel. M aipühade a ja l
ulatusliku repertuaari, milles au läti üliõpilased 5:4, siis samasu on TPI vehklemissektsioonil k a 
kohal on laulud meie rahva guse napi võiduga
lõppesid vas läbi viia sõpruskohtum ine
armastusest suure juhi ja õpetaja võistlused epeedel TPI üliõpilas Leningradi Riikliku
Ü likooli
J. V. Stalini vastu, meie maad ja te kasuks. Seega ka teine võist vehklejatega. •
kogu progressiivset inimkonda luspäev lõppes viigiga. Üldkok
Г. O R A R
Открытое письмо
haaranud võitlusest rahu eest
ja kommunismi suur ehitustest.
хозяйственным
Koori lauluvaras koos kaasaegse
работникам
kooriloominguga on tähtis koht
ka Vene ja Lääne-Euroopa klas
Уже год и четыре месяца я про sikalisel kooriloomingul. Nii on
живаю во вновь отстроенном жи õpitud selgeks selliseid suuri
лом доме института по бульвару vokaalmuusikalisi teoseid, nagu
Ленина, дом 5. С самого первого Glinka ballaad „öine vägede üle
дня вселения в одной из занимае vaatus", Griegi kandaat „Uus isa
мых мною комнат протекает ото m aa“, Sibeliuse ,,Snöfrid“ jt. On
пительная батарея. Часть воды omandatud
koore
ooperitest:
стекает по стенке, осыпается шту Borodini „Vürst Igor", Tšaiкатурка, загнивает пол. Когда kovski „Kuldking akesed" Gounot
батарея нагрета, в комнате суще „Faust". Suure osa koori reper
ствует банная атмосфера с харак tuaarist hõlmavad Nõukogude
терным запахом.
Liidu ja rahvademokraatia maa
О неисправности батареи я не de rahvalaulud. Kogu koori reper
однократно устно и письменно за tuaaris on praegu üle 60 laulu.
Oma tegevuse jooksul on mees
являл во все хозяйственные ин
станции института, от низших до koor korraldanud arvukaid kiilaвысоких, но безрезультатно. Если liskontserte nii Eesti N SV -s kui
для ответственных хозяйственных ka teistes vennasvabariikides. On
Leningradi,
Riiat,
работников института безразличны külastatud
N SV
põlevkivibasseini,
бытовые условия сотрудников ин Eesti
ститута, то можно ли все же так Tartut, Viljandit, Pärnut jt.
Lähemas tulevikus on mees
безразлично относиться к порче
kooril kavatsusel pikem kontsert
государственного достояния?
Moment sõpruskohtumiselt. Vasakul LRÜ võistleja G eorgs
reis, m is haarab ka vennasvabariike.
L. M AINE (E-41)
А. ВОЛЬДЕК
Kumerous, paremal Leo Piel TPI
E. Viljaranna foto

просто болтали, а на лекции по
основам
марксизма-ленинизма
гт. Максимочкин и Михлин играли
в карты! Подобных фактов можно
привести еще. Все это показы
вает, что многие студенты не за
нимались дома и не имеют пред
ставления несколько больше нуж
но потратить время, чтобы про
работать лекцию дома самостоя
тельно. Как видно, некоторые то
варищи хотят «закончить» инсти
тут досрочно, подобно тому, как
закончили свою учебу в институте
гт. Кукуева, Богачев, Сау, Усков,
Хохлов и Алаперт. Неужели сту
денты, которые не конспектируют
лекций, не выполняют домашних
заданий, пропускают занятия, не
понимают, что они подготавливают
довольно прочную почву для про
вала весенней сессии. Если те, кто
еще не взялись серьезно за учебу
сейчас, не возьмутся за дело в
ближайшее время, то потом будет
поздно.
Н. НЕЧАЕВ (Л-45)

Üksiknumbri hind 20 kop.
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