ARUTATI TOOTMIS
ALASE VÄLJAÕPPE

—edu oleneb

Meie teise, kur*
suse
üliõpilased '
lõpetasid
oma
tootmisalase väl-K
jäõppe . Tallinna
tehastes. -Kokkuvõtteid
sellest I Tehases on kõikide õpilastega
■tehti instituudi 3a ettevõtete va kokku ligi kolmsada inimest. Pohelisel õppe- ja; tootmistööalasel Jle võimalik kõiki paigutada esi
1 messe vahetusse, kolmandas, öikonverentsil, mis toimus
9. ja . ses vahetuses on aga üliõpilas
10. veebruaril. ... ....
tel raskem tõotada. Kas poleks

SINUST

KÜSIMUSI

v Põhjalikw ettekandega
« Kok
kuvõte üliõpilaste 'tootmisalasest
'■väljaõppest» esines •Tallinna Po- ,
lütehnilise Instituudi rektor prof.
A. Aarna. -

in s

võimalik organiseerida instituu
dis õppetööd selliselt, et loengud
ja- seminarid toimuksid kahes
vahetuses, ühel nädalal hommi
kupoolikul, 'teisel õhtupoolikul?

'tegooria eksami alles kolme-nelja
Konverentsil esinesid ettekan
Tootmisalasest
väljaõppest kuu pärast peale tootmišaläse
dega tehaste .. esindajad,
meie Tallinna
Ekskavaatoritehases väljaõppe algust. Nad ei rutta
instituudi õppejõud . ja üliõpila rääkis ka T P I assistent J. Vana
meelega eksamiga. Miks?
sed... . ,
veski. Mitte mingisugused kunst
Põhjus on lihtne, õpilasena
" Tallinna
Ekskavaatoritehase
likud väljaõppe-tõökojad ei või; peainseneri asetäitja sm. Lauri
saavad nad kuus palka 3'0 rub
rääkis oma ettekandes, 'et ekska 1malda anda üliõpilasele selliseid la pluss väljateenitud töö tasu.
vaatoritehases on tänaseni ■lõpe- praktilise töö kogemusi kiii 'te Sooritanud eksami ja saamid ka
tanud oma tootmisalase väljaõp hased. ' A inult ■tehases omandab
pe kaks T P I õppegruppi, möö tulevane insener oma edaspidi tegooria, lähevad üliõpilased üle
tükitööle. Sel.sga koos langeb
dunud' aasta oktoobris"- alustas
tööd • kolmas. Enamik üliõpilas seks 'tööks vajalikke oskusi.
ära õpilasstipendium. Tükitööiatest' on saanud vastavalt eriala
Tallinna
Ekskavaatoritehas su ■ eriti vähest kvalifikatsiooni
le teise-kolmanda liigi.
aga kahjuks ei suhtu täie tõsi nõudvatel töödel, mis saavad
Teine õppegrupp lõpetas oma dusega tulevaste inseneride kas osaks üAõpilastele, on väiksem.
tootmisalase väljaõppe üldiselt vatamisse. Seal valitseb selline
Kaob
materiaalne
huvitatus.
hästi. Neliteist üliõpilast oman
arvamine, et üliõpilane on teha Järgmise kategooria saab üliõpi
dasid lukksepa enala. paljud õp
pisid v ä lja treialiks, elektrim on ses juhuslik ■inimene, kes peagi lane alles vahetult enne teha
lahkub. Sellepärast on tehases sest lahkumist. Kuigi ta on või
tööriks jne.
Kuid kahjuks esines Üliõpilas välja kujunenud tendents paigu meline õppima välja teisele jär-.
te seas d istsip jin i rikkumisi. hi tada üliõpilased vähetasuvalele gule juba tunduvalt varem.
linemisi, puudumisi, keeldumisi ja halbadele töölõikudele, sinna,
Mõnes tsehhis ei hoolitseta üli
meistri poolt
antud -ülesannete
täitmisest. O li juhtumeid, kus kuhu oma töölised ei 'taha m in õpilase kindla töölõigu eest. Esi
üliõpilased enne tehasest lahku na.
m ene’ kursus on juba viiendat
mist loobusid teise
kategooria j Tehases püütakse suunata ena kuud tehases. Neil. kes sattusid
eksami sooritamisest, põhjenda-1
m ik üliõpilasi kolmandasse vahe mehaanikatsehhi, pole veel oma
däs sellega, et nemad on.-uliõpi-\
lasedt ’tulevikus saavad insene- 1 tusse, kuna põhikaadrid eelis kindlat töökohta, paljud ei tea
'iideks ja töoliskategooriaid pole tavad’, töötada. päevastes vahe- täpselt vahetustki, millises nad
vat neile vaja. See on täiesti tustes. Üliõpilasel on aga raske järgmisel nädalal peavad töötaväär suhtumine. Kelleks, ka ü li pärast öist tööd järgmisel päe
ma.
õpilane tulevikms saab/ tootmisval
tulla
loengule
ja
omandada
atasel; väljaõppel - omandatud kö-.
See räägib hoolimatusest üli
Meil õpilase 'töö vastu. Selline olu
gerhused ja. teadmised pole ku produktiivselt■ teadmisi.
nagi ülearused;
instituudis on raske organiseeri kord ei to h i enam kauem kesta.
■ Halvem cm, lugu selliste Üliõpi da õpinguid mitmes vahetuses, Tehase juhtkond peaks tõsise
lastega- kes hilinevad ja puudu kuna ühe ja sama rühma üliõpi
malt suhtuma tootmisalase välja
vad töölt.
Näiteks üliõpilane
lased töötavad mitmes tehases. õppe küsimustesse ja püüdma
Mander pole ilmunud tehasesse
kuu. aja jooksul. Põhjus teadma Sellepärast peab lahendama selle neid õigeaegselt lahendada.
ta. On juba karistatud admin.st- küsimuse ettevõte.
E L K N Ü T P I Komitee sekretär
ratiivkorras hilinemise eest ü li
Edasi peatus sm. Vanaveski K. Müürisepp rääkis oma ette
õpilasi : ■ Kasemäge,
Lagütinti/
kvalifikatsiooni ja teistel muret kandes instituudi komsomolior
Roosimöldrit,
päeväküsimusteh ganisatsiooni koostööst ettevõte
Kõige valusam küsimus
on tekitavatel
aga vahetuste küsimas. Tehase Hoolsa töö korral võib üliõpilane te
komsomoliorganisatsioonide
töö on organiseeritud kolmes va valmistuda, ette kvalifikatsiooni-, ga. Tuleviku insener peab ole
hetuses,
Loengutestj tingituna
kasvataja,
organiseerija,
saavad üliõpilased tõotada ainult eksamiks kähe kutiga. Kuid üli ma
esimeses id kolmandas vahetuses. õpilased sooritavad esimese ka- \j tootmisala komandör ühes isi-

kus. Lihtsaid täidesaatjaid pole
vaja, neid asendavad elektronarvutusmasinad. Üliõpilase initsia
tiiv i arendamisel mängib ühis
kondlik 'töö suurt osa.
Paljud T P I vanemate kursus
te üliõpilased, kes viibivad tootmisprdktikal meie vabariigi töös
tusettevõttes, võtavad aktiivselt
osa nende kollektiivide ühis
kondlikust elust. Kuid on ette
võtteid, kus ei tunta huvi üli
õpilaste
ärakasutamisest ühis
kondlikus töös.
Üliõpilaste-praktikantide ühis
kondliku töö intensiivsuse tõst
miseks suunatakse nad tänavu
tehase
komsomoliorganisatsioo
nidesse komsomoli lähetuskirjadega.
Paljudel juhtudel võiksid ka
üliõpilased ise üles näidata roh
kem initsiatiivi. Osavõtt tehase
kollektiivi isetegevusest ja spor
ditööst pole veel küllaldane. Prak
tika muutuks huvitavamaks ja
kasulikumaks siis, kui üliõpilane
otsiks ise kitsaskohti tehase elus
ja töös. Ja neid leidub kahtle
matult kõikides tehastes. Hiljem,
aasta jooksul, Ü T Ü ja õppejõu
dude abiga oleks siis võimalik te
gelda nende küsimuste lahenda
misega.
Konverentsil esinesid ettekan
netega veel üliõpilane E. Laur
ja dots. E. Soonvald. Sõnavõttu
des esinesid instituudi Õppejõud,
tööstusettevõtete esindajad, üli
õpilased.
Konverentsil autasustati välja
õppe eesrindlasi.
M. MARTIN SON

KORVPALLIS

Traditsiooniliselt
korraldame
igal aastal sõpruskohtumist teiste
liiduvabariikide kõrgemate koo
lide sportlastega. Tänavu olid
esimesteks külalisteks Leningra
di
Elektrotehnika
Instituudi
•korvpallurid..
mitmekordsed
NSVL üliõpilasmeistrid.
Esimesel võistluspäeval kogu
nes Kälandustehnikumi
võim
lasse arvukalt
korvpaJlisÖpru.
Kahjuks olid mängud yähepak;
kuvad ja -teisel võistiusohtul oli
pealtvaatajaid märgatavalt vä
hem.
L E T I j a "meie naiskonna koh
tumise esimene : poolaeg kulges ;

küll tasavägiselt,
kuid
teisel
poolajal olid külalised tublisti
paremad ja võitsid mängu 52:38
(29:25).
-Meeskondade kohtumisel
oli
meie võistkond leningradlastest
parajalt üle. Keskpärases män
gus võitsid meie korvpallurid
esimese mängu 77:72 (34:27) ja
ka teise kohtumise kindlalt tu
lemusega 66:57, kuigi esimesel
poolajal olid paremad külalised
34:32. Teisel võistiusohtul- kulges
LE TI ja «K a levi» naiskonna koh
tumine ühekülgselt ja kalevlaaed voitsid-«anrelt 4ö:S6H PAJU M äG I
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miste ettevalmistustöös on saabu
nud uus, otsustav etapp. 15. veeb
ruaril algab valimisjaoskondades
valijate
nimekirjade
õigsuse
kontrollimine. Lähemail päevil
.õpeb saadikukandidaatide regist
reerimine ja algab nende tutvus
tamine valijaile, agitatsioon kom
munistide ja parteitute rahvabloki kandidaatide poolt. See kõik
ieab agitaatorite ette suured ning
vastutusrikkad ülesanded.
Agitaatorite tööst oleneb, kas
kõik kodanikud on õigesti kantud
valijate nimekirjadesse ja saavad
sekeldusteta täita oma kodaniku
kohust. Nemad peavad jälgima, et
neile kinnistatud majade arvele
ei jääks «surnud hingi» — ko
danikke, kes on varem lahkunud
või kes valimispäeval ei viibi
Tallinnas. Nimekirjade kontroll
ei lõpe sellepärast nime õigekir
jutuse võrdlemisega. Agitaatorid
peavad kuni valimispäevani pide
valt jälgima kõiki muutusi neile
usaldatud majade elanikkonnas.
Veelgi tähtsam on agitaatori
SELGITUSTÖÖ VALIJATE K O 
DUDES. See on agitaatori põhi
ülesanne, Vestlustel agitpunktis
käib mitte üle 100 valija. Ü le
jäänud 4000 hulgas tehtava po
liitilise selgitustöö raskus lasub
täielikult
agitaatorite *. õlgadel.
Agitaatori elavast sõnast oleneb
suurel määral see, kas valijad tu
levad 18. märtsil üksmeelselt va
limiskastide juurde ja hääleta
vad saadikukandidaatide poolt,
kommunistliku partei poliitika
poolt. Seda ei kindlusta kutsete
laialikandmise ning
plaanide
ülespanemisega, vaid pideva sel
gitustööga.
Agitaatoritel tuleb
kasutada
iga võimalust (kutsete kättetoi
metamist, nimekirjade kontrolli
jne)
sisuliseks
selgitustööks
elanikkonnas.
Vestelda tuleb eeskätt nende
valijatega, kes kusagil ei tööta
(koduperenaised,
pensionärid)
ning on sellega väljaspool kol
lektiivi kasvatuslikku mõju.
Millest vestelda? Kõigest, mis
huvitab valijaid. Kuid iga teema,
olgu ta sise- või välispoliitika
valdkonnast, tuleb ära kasutada
kommunistliku partei ja nõuko
gude valitsuse poliitika selgita
miseks, tuleb siduda partei uue
programmi ja NLKP XXII kong
ressi materjalidega, mis määra
vad kindlaks meie elu ja tege
vuse põhiülesanded lähemateks
aastakümneteks. Miks mitte ka
sutada vestlusteks valijate kodu
des neid materjale, mida agitaatorid-üliõpilased on ammutanud
NLKP programmi kohta peetud
loengutest?
Tuleb
ilmtingimata vestelda
iga esmakordselt valimistest osa
võtva noorega. 18-aastased noo
rukid ja neiud on tavališelt nen
des küsimustes häbeliKud, hoi
duvad vestlustest poliitilistel tee
madel. Seetõttu pahatihti nende
esmakordne osavõtt valimistest
möödub nagu vargsi, märkama
tult. On vaja, et igale noorele
valijale selgitataks nende õigusi
ja kohuseid, nõukogude demo
kraatia olemust, et valimispäe
val nad sügavalt tunneks, mil
line oluline muutus on nende
elus toimunud.
■
Agitaatoritel on vaja hästi
tundma õppida valijaid, nende
huvisid ja vajadusi. Üksk, valija
soov või ettepanek ei tohi jääda
tähelepanemata. Kõigile küsimus
tele on vaja anda vastused, kas
ise või siis agitkollektiivi juht
konna kaasabil, kui pröblelpm õn
suurem ja käib agitaatoril üle
jõu. Iga algatatud asi tuleb viia
lõpuni. Tühjad lubadused kisu
vad alla agitaatori ja kogu kol
lektiivi autoriteeti. Valija õiglase
nõude või ettepaneku lahendämi-.
ne tõstab seda. Ning rõõm on oma
tööst siis ka agitaatoril endal.
Uut hoogu tööle, agitaatorid!
Koputage julgelt igale uksele!
Saage oodatud külalisteks vali
jate kodudes!
K. VIMMSAARE,
TPI agitpunkti juhataja

«T A L L I N N A

N eil päevil
lülitusid päevase
Õppevormiga üliõpilaste
hulka
ka meie tooimisväljaõppelt saa
bunud U kursus. Möödunud on
üks, võib-olla
raske, kuid kahtlemata väga va
jalik etapp
inseneride etteval
mistuses. Mõnes ettevõttes
to i
mus väljaõpe
veidi
paremini,
mõnes veid halvemini, kuid ü l
diselt siiski paremini kui
eelтгёШ aastatel. Enamusi
meie
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m uti omistati talle ka kommu
nistliku töö lööklase nimetus.
Niisuguseid häid iseloomustusi
võib tuua palju. Ent seda kont
rastsemalt paistavad nende h u l
gas silma üksikud mustad ple
kid — üliõpilased, kelle
kohta
on praegu raske öelda —
kas
saavad neist
tõelised insenerid
või mitte,
. Olid tootmisalasel
väljaõppel
kaevanduses Käva I I kolm üii-

PALJU HEAD, KUID...
üliõpilastest\ iseloomustavad et
tevõtted n ii tööalasest'
küljest
kui ühiskondlikust elust osavõ
tu poolest hästi.
Lehitseme mõnda
iseloomus
tust.
R E IN U R M E T — kaevanduse
nr, 10 elektrilukksepp:
Töösse
suhtub väga hästi, m ille eest sai
korduvalt kiita,, sealhulgas
ka
E L K N Ü Kohtla-Järve, Linnako
m itee kiituskirjaga. Organisee
ris võistlust kom m unistliku töö
vahetuse nimetuse saamise eest,
N L K P X X l l kongressi jtähistas
isiklik u -töökihgiiusegd. Juhatas
spordiköllektiivi - orienteerum is
jooksu sektsiooni,'
võitis
osa
rahvamaleva tööst.
Tehased «V o lta » olid tsehhide
komsomoUbürbo liikm eiks
va li
tud meie. üliõpilased JÜ R G E N 
SO N j a ■S IIM A R , võitlusse kom
m unistliku töö lööklase nimetuse
eest lü litu s . sm. A M M O N ,..su u rt
abi tehase A L M A V Ü organisatsioöni tööle osutas meie üliõpi-.
lane A L E K S IU S .
A in u lt kiitvaid sõnu võis öel
da Käva II- kaevanduse elektrilukksepa 1ŠTVA N A S S O N I koh
ta, kes -n ii töös■ kui ühiskondli
kus elus ' o li kõigile eeskujuks.
TootmismUjaõppel viibides võeti
'ta vastu Ü L K N Ü ridadesse, sa»

õpilast — kommunistlikku noort
SA A R E, G L Ü K M A N ja M A K E V IT š .
Töötasid
keskmiselt —
tuim alt, initsiatiivita. Glükman
isegi « jõudis» n ii kaugele, et tei
sed töölised temaga hea meelega
koos töötada ei tahtnud. Ühis
kondlikust tööst osavõtt oli kõi
gil kolmel absoluutne null.
Samasuguse
halva
kuulsuse
«teenisid vä lja » kaKukruse kae
vanduses meie üliõpilased K I
K A S ja M AHAR1N. K u i
neid
püüti kaasa tõmmata ühiskond
likku ellu, siis põigeldi kõrvale,
tuues ettekäändeks ajapuuduse.
Ilm selt ajapuuduse tõttu sm. K i
kas ka vahel hilines tööle.
. Ühiskondlikust elust kõrvale
hoidmise 't õttu oli pretensioone
autobaasil nr. 26 meie üliõpilas
te M Ä E K A SE ja K A R G U kohta.
P alju räägiti head meie
ü li
õpilaste kohta, kuid faktid jää
vad faktideks — m itte igaüks
pole aru saanud, mis tähendab
olla üliõpilane, m illine peab ole
ma nõukogude
insener, õp p e
rühmade komsomoligrupid pea
vad need üksikud võtma oma
kindla kontrolli alla, panema nei
le aru pähe. N ii edasi kesta ei
tohi.
K. MÜÜRISEPP,
ELK NÜ TPI Komitee sekretär.

SPORDIKLUBI
PÄEVAPROBLEEME

õppeaasta jooksul toimub üs
na palju instituudi-siseseid võist
lusi paljudel spordialadel. P a 
remate kehakultuurikollektiivide
(teaduskondade)
selgitamiseks
toimub s 1961/62. õ.-a, juba X III
kompleksspärtakiaad 10 spordi
alal. Spartakiaadi võitja selgita
misel oh - spordivõistluste kõrval
tähtis koht ka orgnisatsioonilisel küljel — kehakultuurikollek
tiivi liikmete ja läbiviidud võist
lusest osavõtjate arvul teadus
konnas.
Möödunud aasta lõpul tehtud
kokkuvõtted spartakiaadi seni
sest käigust" näitasid, et paremi
ni on .oma tööd - organiseerinud
ehitusteaduskonna
ja
keemia.mäeteaduskonna
kehakultuuri
kollektiivid, olles läbi viinud rea
teaduskonna-siseseid
võistlusi.
Momendil on TPI X III kompleksspartakiaadi seis järgmine:
ni e h e d:.ehitusteaduskohd 14 р.,
keemia-mäeteaduskond 9 p„ mehaanikateaduskond 7 р., energeetikateaduskond 5 p„ insenermajandusteaduskond 5 p.
N a i s'e d: keemia-mäeteaduskond 7 р.,. ehitusteaduskohd 5 р.,
insener-majandusteaduskond '4 p.
Üldarvestuses
(mehed
haised
koos; töö eest kehakuliuurikob
lektiivis)
on paremusjärjestus
järgmine:
keemia-mäeteäduskond 7 р., ehitusteaduskohd õ р.,
mehaanikateaduskond 4 p„ õppejõudude-teenistujate
kehakul
tuurikollektiiv 3 р., energeetikateaduskond 2 p. ja insener-ma
jandusteaduskond 1 p.
Käesoleval semestril on aga
ees veel rida võistlusi spartakiaa
di raames, ja spartakiaadi lõpli

ku võitja osas on raske teha
praegu otsust. Võimalusi on mitfiiel teaduskonnal. Selleks on va
ja rohkem läbi viia teaduskonnasiseseid spordivõistlusi ja osa
võtta
teaduskondade-vahelistest
Võistlustest
täisarvulise . esin
dusega.
Siin tahaks tähelepanu juhti
da veel sellele, et sageli pärast
võistluste lõppemist jäävad pro
tokollid korrastamata ja kokku
võtted tegemata. Juhtub sedagi,
et võistused peeti, aga protokolle
pole. Kuidas saab nii teha tööst
kokkuvõtteid? Sellepärast ongi
palve spordiaktivistidele, et pä
rast mingi ürituse läbiviimist
sellest ka paar rida paberile
pandaks.
Momendil on kõigi kehakultuuriaktivistide
ja
sportlaste
ülesandeks
aruandlus-valimiskoosolekute läbiviimine kehakul
tuurikollektiivides ja delegaatide
valimine 10. m ä r t s i l k. a. toi
muvale TPI Spordiklubi konve
rentsile (toimub peahoones 7.
auditooriumis algusega kell 18).
Konverentsi ametlikus osas aru
tatakse sporditöö küsitnusi, iei?
ses! osas aga kohtüme nimekate
sportlastega ja vahetame mul
jeid TPI orkestri saatel tantsi
des. Konverentsist kutsume osa
võtma kõiki TPI Spordiklubi
liikmeid.
Spordiklubi töös on küllaltki
palju huvitavat. Seepärast —
küsimus sulle, kallis sõber, kas
oled juba spordiklubi liige? Kui
mitte,.siis ära viivita astumise
ga. . • ■ ■
....
H_.MAANSO

LAIAST M A AILM A ST
ÜSA
haridusvalitsuse
aruandes donist valmistub ette huvitavaks eks
kinnitatakse, et iga neljas Ühendrii peditsiooniks
juhuslikel
autodel.
kide üliõpilane raiskab asjatult õppi Kuue kuuga kavatseb ta jõuda Kap
miseks aega. Tuuakse järgm ine põh linna ' Lõuna-Aafrikas.' Seal asub tema
jendus: nõudmised eksamitel on nii pruut, kellega ta läks h ilju ti' tüllL
võrd madalad, et andekas üliõpilane Ränduril tuleb läbida 16 tuhat kilo
ei tünne mingit vajadust vaevata meetrit. Sinna kavatseb ta jõuda
end' põhjalike teadmiste omandami autostopi abil. Teel Trindrowe plaa
seks.
nitseb püüda ahve. Peigmees loo
* в «
\
dab; et pärast- sellise . .kangelasteo
26-aastane David r Trihdrõwe Lon .'sooritamist pruut , enam, ei '- tülitse:

MB-ÖÖ762

(Algus «Tallinna Polütehnlk» nr. 21,
23, 26/27, 1961 ja ПГ. 1/2, 3, 1962).

Ma ei hakka lugejaid koorma
ma matka teise poole kirjelda
misega niisama üksikasjalikult,
kui ma seda tegin esimese poo
lega. Lugedes ise tagantjärele
oma jutustust, tunnen selgesti,
et see on saanud tublisti vesisem
matkast enesest. Tõsi ta ju on,
et paadimatkal nähakse palju
veit, isegi öösel küünis või telgis
magades nähakse unes aina vett
ja vett.
Kärestike läbimine ja paisude
ületamine muutusid meile matka
teisel poolel
päris
tavalisteks
sündmusteks. Selgitaksin sel pu
hul lõpuks, miks jutustuse peal
kirjas pole fikseeritud Pärnu jõe
kärestike ja paisude täpset arvu.
Seda arvu polegi võim alik täp
selt anda. Kärestikud asuvad sa
geli lähestikku ning neid võib
kohati
lugeda
niisama hästi
üheks kui mitmeks. Teisalt —
mõned endisaegsed, nüüd enam
mitteekspluatee ritavad paisutammid on vesi purustanud ning
need on muvttunud m in g :sugusteks
kunstlikeks
kärestikeks.
Üks säärane on näiteks P a s t a 
l e vana veski juures, seal, kust
jääb paar kilom eetrit suure lisajõe, N a v e s t i , suudmeni.
Kärestikes sumamisel külme
tas
kolmeametimees
sedavõrd
oma jalgu, et sai ägeda nohu.
See takistas tugevasti teda k or
ralikult täitmast oma ränki ame
tikohustusi matka teisel poolel.
Sel puhul teeksin väljavõtte
matka varustusnimestikust, kus
nr. 40 all seisab: « P iiritu s, 200
grammi . — ainult haiguse ju 
huks». Niisiis — haigus tuli ning
ravim tema vastu oti! On v õ i
malik, et
mõnevõrra
ravivat
ioimdt oli ka paaril villastel sok
kidel, mida ■ haige korrapäraselt
kasutas pärast kõiki jalgupidi
vees käimisi oma haiguse perioo
dil.
Ööl vastu 29. ju u n it puhkasime
põldheina rõukude all. Sellest
magamisest on jäänud eriti sü
gavad muljed, sest et kõrred ko
gu aeg jubedašti torkisid ega
lasknud üldse magada. P ild il
näeme autorit järgmisel homm i
kul — väljamagamata ilmega ja
pimesi (ilm a peeglita) jõe ääres
habet ajamas.

läinud, ning lõpuks oli ime see
gi, et kala pikkuseks osutus, vaa
tamata maksimaalsele venitam i
sele mõõtmisel, m itte mxkronitki
rohkem kui 33 ja pool sentimeet
rit. Oleks see võitlus lõppenud
käia vette tagasi pääsemisega,
oleksin võinud vanduda selle
peale, et kala oli vähemalt pool
m eetrit pikk, kui m itte pikem.
Ööl vastu 30. juu n it magasime
telkides. Pehme küljealuse hein
te näol saime lahkelt talumehelt.
Enne magamaminekut harutasi
me lõkketule üm ber lahti kõik
maamunaga ja maailmaruumiga
seotud keerulised . filosoofilised
küsimused.
Pikema peatuse tegime T o r i s ,
eesmärgiga — põhjalikult tu t
vuda kuulsa « T o ri põrguga». Sel
gus, et Tori põrgu lagi on sisse
langenud ning laeaugust on 'tae
vas selgesti näha. Karta on. et
kui selle põrgu lae säilinud osa
dele tugesid alla ei panda, siis
kommunismiajastu alguseks on
T o ri põrgu lõplikult hävinud.
P ikem peatus oli ka S i n d i s ,
kus parajasti viibis 'treeninglaag
ris Tallinna Pedagoogilise Insti
tuudi
kehakultuuri
osakond.
Leppisime kokku T P ed l-lt lae
natud paadi tagastamise asjus.
Et neil oli seal Sindis seda paati
vaja, siis m eil 'tuli pärast paat
transportida vaid Pärnust S nti.

äratada ja kindluse mpttes kor
das oma läbilõikavat signaali vä
hemalt Шфх korda.
1. juulil, . täpselt kell Д2, nagu
olime 'plaheerihudki, randusime
Pärnu Lihakombinaadi sadamas.
Nimetatud kombinaat blfgt fäeie
matka lõppeesmärgiks. Ekskursi
oon läbi kombinaadi kõigi 'tseh
hide andis hea ülevaate sellest
tehnoloogilisest protsessist, m ille 
ga elav loom muudetakse lõpuks
vorstiks.
Kõnelusest kombinaadi ju h t
konnaga selgus, et vörstitööstuses on väga tähtis määrata iga
vorstipartii veesisaldust.
Seda
tehakse
suhteliselt
keeruliste
kaudsete meetodite abil. Meile
meenus sel puhul meie instituudi
dots. Plok i poolt omal ajal efittdtud elektriline aparaat t u r b a
niiskuse hõlpsaks määramiseks.
Avaldasime arvamist, et sama
aparaat vahest kõlbab ka vorsti
veesisalduse määramiseks, ning
soovitasime kombinaadi juhtkon
nal selles asjas dots. Plokiga
konsulteerida.
Kuidas ja millega kõik meid
Pärnu Lihakombinaadis kostita
ti, sellest võiks pajatada omaette
pika loo. Selle asemel aga annak
sin lõpuks pisut nõu neile, kes
hakkavad organiseerima oma elu
esimest paadimatka.
1) Matka hea kordaminek sõl
tub suurel määral ettevalmistuse
põhjalikkusest — seda ei tohi
unustada! Suvise paad'matka et
tevalmistusi võiks alustada juba
talvel.
2) Paatkonnad olgu võim ali
kult võrdvõimelised. Kõige, ide
aalsemaks koosseisuks arvuliselt
loeksin 3 kahemehepaati, seega
6 isikut. Kahelised paadid on
eelistatud sellepärast, et
s iis ,
sõudjad vahetuvad ja paariline
saab tegelda ka muuga — pä evi
ku pidamisega,
pildistamisega,
kalapüügiga jne.
3) Am etid
olgu
võimalikult
ühtlaselt jagatud.
4) Fotoaparaate
olgu kaasas
kaks. Iga pildistamise aeg ja
koht tuleb kirjaliku lt fikseerida.
5) Kaart olgu kleebitud m arlile. Päevik ja pliiats olgu nööriga
kaelas.
‘
6) Matka vältus ärgu olgu ran
gelt limiteeritud. Ilmastikuolud,
ootamatused ja üllatused võivad
nõuda varuaega.
Kiirustamine
m.uudab matka väsitavaks 'tööks
ning seega kahandab tema puhkusväärtust.
7) õömaja-kohta tuleb, hakata
igal päeval aegsasti otsima. Öö
maja olgu valitud kohal. kus
saaks tõesti rahulikult välja pu
hata.
8) Tekipakk olgu mähitud vahariidesse ja nööriga köidetud.
N ii on see suurepäraseks■ istmeaiuseks ju vajaduse korral ka
päästerõngaks.
9) Väga tähtis on kombineeri
da seljatoele peale pehme kate,
sest selg on pideval sõudmisel
kõige raskema koormuse all.
10) Sõidul valitsegu range dist
sipliin. Ei m ingit ühe paatkonna
eraldumist! E riti tuleb vältida
üksiku paadi mahajäämist kuni
silmsideme katkemiseni.

Järgmise päeva lõunasöök oli
m eil kuninglik: kokk keetis maa
ilma rammusaima hernesupi ja
Seltsimehed,
ma lõpetaksin
lisaks sellele saime maitsta ka
ohta pika jutustuse järgmise
kalarooga. Matka kolmanda kala,
lühikese kokkuvõttega:
selle ainukese mittealamõõduliPärnu jõe panoraamid on v õ r
se havi, õnnelik kinnipüüdmine
ratud! Rohked paisud ja käres
oli
omaette
erutav
sündmus
tikud tõstavad selle jõe väärtuse
Rünkade paatkönnas. See 'ju h 
paadimatkaja silmis veel kümne
tus nõnda. Junga oli kahepäeva
kordseks. Minge ja vaadakse se
se asjata vedelivedamise taga
da toredust oma silmaga — te
järjel kaotanud juba igasuguse
ei kahetse!
r
lootuse. Ta oli parajasti ametis
Viimase öö otsustasime veeta
Lõpp
põlvedele laotatud matkakaärdi heintes, et end enne Pärnusse i
uurimisega, kui äkki oli kala ot jõudmist korralikult välja puha j J ä r e l m ä r k u s .
Eksitavaid
sas! M uidugi ei kärsinud poisike ta, Kaua otsisime . ja valisime trü kivigu on jutustuses esinenud
jändama hakata kala väsitamise selleks sobivat kohta ning vii ü le
paarikümne.
Toimetusega
ga, vaid hakkas teda kohe roh maks leidsimegi. Erakordselt lah süüd pooleks tehes ühtlasi va
makalt paati "sikutama,. ' ise kar ke pererahvaga juhtusime kokku bandame nende pärast lugejate
judes: «Hiiglam a jurakas!». N ii ning rehealuse lakk, mille nad ees. A u tor omalt poolt vabandab
pea, kui kala vulpsas üle parda meile аÖökorteriks andsid, näis eraldi selle pärast, et ta pole õ i
paati, kukkus ta landi otsast lah lausa paradiisina. Ise kängusime gesti kasutanud geograafilisi os
t i : Ja siis algas vast märul! P o 'ss sinna koorma värsket heina üles! kussõnu h а г и j õ g i j a l i s a 
ja kala tegid oma kokkukõlasta- Et meil aga selleski « paradiisis» j õ g i :
mata tegevusega kõik selleks, et I magamiselt midagi väl ja ei tulmeie matkakaarti räbalateks ma I nud, selle eest hoolitsesid talu
Tafahetaj* A. HANSEN
terdada. See ei õnnestunud neil j kaks koera, kes millegipärast.
päriselt ainult tänu sellele, et : võib-olla rrieie julgeoleku garan
kaart, o li ettenägelikult? m arlile teerimiseks, suvatsesid öö läbi
Орган партбюро, ректората, ко*
kleebitud.. O li . ime, et käia jõkke haukuda. Vähe sellest! Kukk. kes митета ЛКСМЭ й профкома Таллин»
ского йолйтехнйческого института
tagasi. ei lipsanud, oli ime seegi, ööbis korrus madalamal, luges «Таллинский политехник», город
et paat rabelemisel ümber ei oma kohustuseks meid aegsasti Таллин.
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