Plussid ja miinused
TPI nõukogu, parteikomi
tee, ametiühingukomitee ja
komsomolikomitee
ühiselt
koosolekult, mis toimus uue
õppeaasta eel. Arutlusel olid
1974/75. õppeaasta tulemu
sed ja instituudi ülesanded
1975/76. õppeaastal. Põhiettekanne oli rektor prof.
Agu Aarnalt, sõna võtsid
ametiühingukomitee
esi
mees Laine Hans alu, partei
komitee sekretär Aadu Talts,
komsomolikomitee sekretäri
asetäitja Igor Mihelson.

Algas!
P a lju d e le sai 1. s e p te m b e r
u u e ko o lia a sta alg u sek s. N ii
m õ n eleg i oli see esim e sek s k õ rg 
koolis. T P I au las algas k e ll 11
p id u lik a k tu s, m is oli p ü h e n 
d a tu d I k u rsu se ü liõ p ila ste le .
A v a k õ n e s p ö ö rd u s te r v itu s te g a
v ä r s k e te tu d e n g ite p o o le T PI
re k to r p ro f. A g u -■A a rn a , kes
m ä rk is k õ rg h a rid u seg a s p e ts ia 
listid e v a ja lik k u s t m eie r a h v a 
m a ja n d u sele n in g so o vis k õ ig ile
in d u õ pin gu tes. T erv itu ssõ n a d
lausus k a k õ rg em a ja k e s k e r i
h a rid u se m in is tr i esim en e a se
tä itja H eim a r P e rem e e s. S õn a
v õ ts id v e e l E L K N Ü K e s k k o m i
te e ü liõ p ilasosakon n a ju h a ta ja ,
T P I v ilis tla n e M a it A a d n a ja
T P I a m etiü h in g u k o m ite e e si
m e e s L a in e H ansalu . V a stu v õ 
tu k o m is jo n i v a s tu ta v S ekretär
m a ja n d u ste a d u sk o n n a
d ek a a n
d ots. Ju h an T oom aspoeg te g i
k o k k u v õ tte sisse a stu m ise k sa m i
te tu le m u s te st. O m a lt p o o lt e si
n e sid I
k u rsu se
ü liõ p ila se d
L u d m illa M a n ja k ja T iit K a rri.
A k tu s e l o lija te le la u lsid k o o rife s tiv a li «T a llin n -7 5 » la u re a a 
d ik s tu ln u d T P I m eesk o o r, T P I
n a isk o o r ja m ä n g is T P I p u h k 
p illio rk e ste r.
R e k to r a n dis p a re m a te le sis
s e a s tu ja te le k ä tte Õ pila sp iletid
j a õ p p e m ä rk m ik u d . T e a te p u lg a
n a a n ti T P I lip u v a lv e ü le I
k u rsu sele.
I k u rsu se ü liõ p ila ste le m e e l
d e jä ä v p ä e v jä tk u s te a d u s k o n 
d a d e kaupa, k u s k õ ig ile a n ti
ü liõ p ila sp ile tid ja õppem iärkm ik u d . T ea d u sk o n d a d e d e k a a n i
d e lt sa a d i esim esi n õ u a n d eid
j a so o vitu si v a s ts e te le tu d e n g i
te le . P ä eva le p a n i p u n k ti k o h tu m in e om a rü h m a ju h e n d a 
ja g a .
See p id u lik p ä e v jä ä b e re 
d a lt m ällu . S elles t sai algus

kõrgkoolis.
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4* Millest Sa mõtled, päeva
kangelane sellelt pildilt, mis
tehtud 1. septembril 1975? Kas
sellest, et nüüdsest algab Sinu
elu kõige väärtuslikum aeg —
üliõpilasaastad? Või sellest, et
kohe hakkab üks suur torma
mine — loengule, lugemissaali,
taidlusringi, spordiplatsile ja et
aega määrad Sa edaspidi ainult
nii: enne sessi, sessi ajal, pärast
sessi? Aga võib-ollä on plaanis
tegelda üksnes teadusega, selle
Sinu jaoks terra incognita’go>ja
samal ajal nii ahvatlevaga, mis
tõsist, sügavat ja põhjalikku
tähelepanu ning
süvenemist
nõuab? Päris kindlasti aga tahad
Sa teha võimalikult palju, jõuda
peaaegu et kõikjale ega suuda
loobuda millestki, mida pakub
üks kõrgkool — Sinu jaoks.

Komsomolikomitee selle õppe
aasta esimene koosolek oli 2.
septembril. Arutlusel eelseisev
aruandlus-valimisperiood, aastakontrolli läbiviimine, instituudi
komsomoliorganisatsiooni
struktuur.
* TPI komsomoli aruandlusvalimiskonverents on kavas läbi
viia 22. oktoobril. Sellele eelne
vad 10.—-17. oktoobrini konve
rentsid teaduskondades, enne
teaduskondade konverentse aga
koosolekud õpperühmades.
* ÜLKNÜ koosseisu aastakontroll otsustati ELKNÜ TPI
organisatsioonides läbi viia aja
vahemikus 1. septembrist kuni
1. novembrini 1975. Hästi ja
õigel ajal tehtud aastakontroll

on eeldus komsomolidokumentide vahetuse ja aruandlusvalimisperioodi edukale läbivii
misele.
* TPI-s on praegu 242 alg
organisatsiooni õigustega kom
somoliorganisatsiooni.
* Komsomolikomitee
andis
soovituse NLKP liikmekandi- ]
daadiks astumiseks ehitusteaduskonna tööstus- ja tsiviilehi-J
tuse eriala lõpetanule Lev Zalmanovile.
i
* Komsomolikomitee arves-!
tussektori juhataja on alates'
1. juulist Silva Forkon.

TPI KEELTE RAHVAÜLIKOOL
Käesoleval sügisel alustab TPI
keelte rahvaülikool oma teist
õppeaastat. Rohkem kui 600-st
kuulajast — TPI õppejõud,
teenistujad, üliõpilased,
kes
alustasid aasta tagasi, jätkab
nüüd umbes 250. Sel õppeaastal
saab õppida 1 või 2 korda nä
dalas inglise, saksa, prantsuse,
eesti, soome, rootsi, ungari, jaa
pani, esperanto keele edasi
jõudnute rühmades.
Algajate
rühmad moodustatakse inglise,
saksa, prantsuse, vene, eesti,
soome, rootsi, jaapani ja his
paania (viimased kaks vene õp
pekeelega) keeltes. Kandidaadi-

miinimumi eksamiks ettevalmis- »
tumiseks moodustatakse rühmad»
inglise, saksa, prantsuse kee-»
les.* Õppemaks sõltub sel aas-»
tal rühmast (keelest) ja rühma]
suurusest.
»
Informatsiooni saab keelte ka-!
teedrist IV-203 (tel. 532-349). ]
* Eraldi rühmad on inglise,!
saksa ja vene keeles üliõpilas-!
tele, kellel on raskusi õppepro-!
grammide täitmisel
(tehni-1
kurnide lõpetanutele, armeeteer]
nistusest vabanenutele jt.).
•
VALMAR KOKKOTA
]
TPI keelte rahvai
ülikooli rektor
i

* TPI tegevus 1974/75. õppe
aastal oli üldjoontes edukas,
õppeedukus tõusis sügissemest
ril 1973/74. õppeaastaga võrrel
des 1%. kuigi kevadsemestril ei
suudetud seda taset hoida — ke
vadsemestri õppeedukus
oli
89,8%.
* Instituut täitis endale võe
tud sotsialistlikud kohustused
nii noorte spetsialistide etteval
mistamise kui ka teadusliku
uurimistöö vallas. Laienes sot
sialistlik võistlus.
* Täiustati üliõpilaste ühiskondlik-poliitilise praktika plaa
ni.. Tunduvalt paranes üliõpi
laste
ühiskondlik-poliitiline
aktiivsus tootmispraktikal.
* Instituut täitis kõik kohus
tused Eesti Üliõpilaste Ehitus
maleva organiseerimisel. EÜE-s
töötas äsja lõppenud suvel ligi
1000 TPI üliõpilast. Maleva pa
rima, Pärnü piirkonna eesotsas
olid TPI üliõpilased Tiit Maasik
ja Väino Toots.
* ÜTÜ-s tegutses kateedrite
juures 3372 päevase osakonna
üliõpilast. Oma vabariigis au
hinnati 597 TPI üliõpilase tööd,
väljaspool vabariiki 65. Üleliidu
listel konkurssidel said tunnus
tuse 7 tööd.
* Edukas on olnud teaduslik
uurimistöö ja patendialane te
gevus.
4* TPI osales Rahvamajandu
se Saavutuste Näitusel 17 tööga,
toodi ära 1 kuldmedal ja 3
pronksmedalit.
* Instituudi head nime on
kaitsnud taidlejad: rahvatantsu
ansambel «Kuljus», Akadeemi

line Naiskoor, eriti aga Akadee
miline Meeskoor, «Koorifestival-75» võitja.
* Instituudi õppejõudude arv
on alanud aastal 604, neist tea
duslik kraad on 62,2%-1, teadus
te doktoreid on 23, kandidaate
319.
* Praktika läbiviimiseks oli
sõlmitud 610 tootmispraktika le
pingut. Diplomieelne praktika
toimus 21 käitises Eesti NSV-s
ja 7 käitises väljaspool Eestit,
suvine praktika Eesti NSV ja
teiste liiduvabariikide käitistes.
Üliõpilased olid praktikal ka 4
välisriigis:
Ungaris,
Poolas,
Tšehhoslovakkia SV-s ja Saksa
DV-s. Ettevõtete poolt prakti
kantidele antud keskmine hinne
oli 4,7.
Suhteliselt heade keskmise
õppeedukuse näitajate kõrval
langes kevadisel eksamisessioo
nil õppeedukus keemia-, ehitusja elektronautomaatikateaduskondades, neist viimases 5%
võrra.
* Tõsiseid puudujääke esines
riigieksamite komisjonide tege
vuses. Diplomiprojektide kaits
misel said 4 diplomandi mitte
rahuldava hinde ja riigieksamit
poliitilises ökonoomias ei soori
tanud 18 diplomandi, neist kaks
juba teistkordselt. Need faktid
näitavad, et diplomandide ju
hendamisele ning ettevalmista
misele riigieksamiteks pööra
takse veel vähe tähelepanu.;
4* Madalaim õppeedukus *—
80,8% on endiselt esimesel kur
susel.
* Mõningal määral vähene
nud, püsib väljalangevuse prot
sent ikka veel kõrge (6,8). Nõr
ga õppeedukuse tõttu eksmatri
kuleeritud üliõpilastest täitis
vaid 9% ühiskondlikke ülesan
deid. See tähendab üliõpilaste
endi passiivsust, aga ka rühma
kaaslaste ja õppejõudude üks
kõiksust.
* Lõpetanute protsendi kõi
kumine erialati on väga suur,
kõrgemaist teeninduse ökonoo
mika ja organiseerimise erialal
väga madalateni autoteede eri
alal, elektronarvutite erialal,
toiduainetetööstuse masinate ja
aparaatide erialal. Need arvud

(Järg 2. lk.)

Käesoleva aasta augustis oli
Moskvas koos IA U — rahvus
vahelise ülikoolide
assotsiat
siooni — järjekordne, kuues
peakonverents, kõige esindus
likum kõrghariduse probleeme
käsitlev rahvusvaheline foorum,
mis kunagi meie maal on toi
munud. Assotsiatsiooni kuulub
üle 600 kõrgkooli rohkem kui
100 riigist. Enamus nendest olid
esindatud ka Moskva konve
rentsil. Nõukogude Liidust on
assotsiatsiooni liikmeiks 26 kõrg
kooli, sealhulgas ka Tartu Riik
lik Ülikool. Allakirjutanu oli
konverentsil vaatlejana Eesti
N S V rektorite nõukogu poolt.
Konverentsi töö koosnes ka
hest osast: kõrgema hariduse
probleemide arutlusest plenaaristungeil ja sektsioonides ning
assotsiatsiooni uue juhtkonna
valimisest.
Sisulise arutluse põhiteemaks
oli kõrgharidus XX I sajandi
künnisel. Kuigi konverentsiks
olid eelnevalt koostatud põhiettekannete teesid ja ka aru
telu plaan, ei õnnestunud ome
tigi sõnavõtte omavahel sisuli
selt seostada — liiga erinevad
olid nende maade kohalikud

Mullune
tootmispraktika
möödus hästi. Osal üliõpilastel
seisab veel ees praktikaaruande
kaitsmine. Oktoobris toimuvad
kateedrite tootmispraktika kon
verentsid ja sellealane näitus.
Nii pannakse punkt mullusele
tootmispraktikale.
■ Nüüd aga on aeg mõõda
eelseisvale praktikale, mis hõl
mab diplomieelse, suvise tootmis- ja õppepraktika.
Kuhu
praktikale
miiina?
Kindlasti nüüdisaegse teaduse
ja tehnika nõuetele vastavasse
eesrindlikku käitisse, ehitus. organisatsiooni,
sovhoosi või
kolhoosi. Töö praktikakäitises
peab vastama õpitavale eriala
le ja präktikaprogrammile.
Käitiste stipendiaatidel tuleks
minna praktikale oma käitisse,

Foto: P. Raukas

tingimused, kelle rektorid sõna
võtsid. Liiga erinevad olid ka
sõnavõtjate isiklikud vaated.
Seega mingit ühist positiivset
lahendust probleemile konve
rents anda ei suutnud. Ometigi
sai ametlikel istungitel ja vastu
võttudel kuuldust ning kuluaa
rides toimunud vestlustest teha
päris huvitavaid tähelepane
kuid.
Sotsialismimaade
esindajate
sõnavõttudes (pikema ettekan
dega
esines
plenaaristungil
Moskva Riikliku Ülikooli rektor
R. Hohlov) kõlas arusaamine, et
kõrgharidus peab nii oma sisu
kui ka õppemeetodite poolest
kaasas käima teaduse ja tehni
ka revolutsiooni ning sotsiaalse
progressiga. Kuigi ei osatud täp
selt määratleda kõiki neid muu
datusi, mis ootavad kõrgkoole
meie sajandi viimasel veeran
dil, oldi ometi kindlad, et need
muudatused on prognoositavad
ja realiseeritavad.
Arengumaade
kõrgkoolide
esindajate sõnavõttudes pöörati
peamist tähelepanu rahvama
jandusele vajalike spetsialistide
ettevalmistamisele ja kõrgkooli
desse vastuvõetava keskharidu

sega noorte kontingendi suu
rendamisele. Kaugemate pers
pektiivide
väljaselgitamiseks
nendes maades ei ole veel või
malusi.
Esinesid ka mitmete arenenud
kapitalistlike maade ülikoolide
rektorid. Nendest sõnavõttudest
jäi kõlama pessimism ja mure
kõrgkoolide tuleviku
pärast.
Kõik nad rääkisid avalikult
kõrghariduse kriisist.
Vana,
«klassikaline» ülikool ei vasta
enam uutele nõuetele, mis tule
nevad teaduse kiirest diferent
seerumise protsessist.
Eriala
andmist peeti mitte ülikoolide
vääriliseks ülesandeks. Ülikoo
lid pidavat ainult andma hari
dust selle kõige laiemas tähen
duses. Kuid kellel noortest on
materiaalseid võimalusi pika
ajaliseks abstraktseks
enese
harimiseks ja mida niisugune
ilma konkreetse erialata harit
lane hiljem tegema hakkab,
nendele küsimustele vastust ei
osatud anda.
Mitmed kapitalistlike riikide
ülikoolide esindajad rääkisid
oma võitlusest kõrgkoolide au
tonoomia, riigivõimust sõltuma
tuse eest. Esialgu tundus küsi

muse niisugune käsitlus ab
surdsena: kuidas võib kõrgkool
elada väljaspool ühiskonda ja
selle poliitilist organisatsiooni?
Vestlusringis aga selgus mõn
dagi. Kapitalistliku riigi kõrg
kool peegeldab muidugi selle
ühiskonna palet ja tema ideo
loogiat Selle vastu ülikoolid
välja ei astugi. Kuid nad taot
levad vabanemist valitsevate
parteide vahetamisega seotud
kursimuutmistest.
Tõepoolest,
kui mõnel niisugusel maal, kus
riigivalitsus vahetub mitu kor
da aastas (aga niisuguseid riike
on), hakkaks ülikool truualam
likult järgima erinevate par
teide liidrite originaalitsevaid
seisukohti hariduse valdkonnas,
jookseks kõrgkool seal veelgi
suuremasse ummikusse, kui ta
on käesoleval ajal.
Üksikutest esinemistest kon
verentsil jäid eriti meelde Ha
noi ülikooli prorektori Nguyen
Dinh Tu sõnad. Ta rääkis sel
lest, kuidas sõja ajal üliõpilased
koos
õppejõududega
endile
džunglis õppeklasse
ehitasid,
sellest, kuidas nüüd taastub nor
maalne õppetöö. Tänusõnad so
lidaarsuse ja toetuse eest kuulu

KÜLALISED MUSTA
MEREÄÄREST

muidugi kui viimane on kaas
aegsel tasemel ja kui seal on
võimalik praktiseerida õpitaval
erialal.
Otstarbekas on sooritada dip
lomieelne praktika tulevasel
töökohal, seda muidugi taas
tingimusel, et tulevane töö
koht vastab õpitavale erialale
ja on heal tasemel.
Praeguseks on juba teada
ministeeriumid, kelle käitistes
hakkavad töötama 1976. aastal
TPI
lõpetajad.
Konkreetsed
töökohad, töötasud ja elamis
pinnaga
kindlustatus selgub
veidi hiljem. Vastavatelt minis
teeriumidelt on palutud esita
da TPI-le vajalik informat
sioon 1. oktoobriks.
Tulevane töökoht peaks saa
ma noorele spetsialistile juba
varakult tuttavaks. Sellist tut
vumist võimaldabki just diplo
mieelne praktika tulevases töö
kohas.
Aastate jooksul on TPI-1 ku
junenud kindlad praktikakäiti-

sed, kuid igal aastal tuleb juur
de ka uusi. Nii näiteks viibi
sid mullu praktikandid 250 käi
tises Eesti NSV-s ja NSV Lii
du teistes vabariikides ning
neljas välisriigi käitises.
September ongi kuu, mil
planeeritakse
praktikakäitised
eelolevaks
praktikaperioodiks.
Kõik kateedrid esitavad oma
taotlused perfokaartidel 1. ok
toobriks ÖMV tootmispraktika
osakonnale, kes sõlmib vasta
vad lepingud'' käitistega 1. det
sembriks.
Tootmispraktika perfokaarti
de täitmisele peab eelnema
nõupidamine
õpperühmades,
kus arutatakse läbi soovitavad
praktikakäitised ning selgita
takse, kes kuhu praktikale lä
heb. Kuna hilisemaid muuda
tusi on väga raske teha, tuleb
juba nüüd kateedritel ja üliõpi
lastel hästi läbi mõelda, kuidas
ja kus praktika sooritada. On
vaja arvestada mitmesuguseid
asjaolusid:, üliõpilaste tervist,
ma jutamisvõimalusi,
praktika
efektiivsust, vajadusi, isiklikku
huvi ning Kalduvusi jne.
Hästi valitud ja üliõpilastega
kooskõlastatud praktikakäitised
on praktika kordamineku eel
duseks.
,
ASKO TOOMSOO
ÖMV tootmispraktika osakonna
juhataja

• LIGI KUUE MILJONI RUBLAGA VÖIS EÜE-75 SUVE
LÕPUKS MÕÕTA TEHTUD TÖÖD: VASTUVÕTUL ELKNÜ
KESKKOMITEES RAPORTEERIS MALEVASUVE KORDA
MINEKUST MALEVA KOMANDÖR DONALD VISNAPUU.

Juba mõned aastad on TPI
Klooga spordibaas vastu võtnud
üliõpilasi NSV Liidu kõrgõppeasutustest. Seekordseteks küla
listeks 8.— 31. juulini olid 15
üliõpilast Sevastoopoli Aparaa
diehituse Instituudist ja 5 üli
õpilast Odessa Polütehnilisest
Instituudist. Samal ajal oli
meie tudengitel võimalus pu
hata Sevastoopolis ja Odessas.
Põgusa ülevaate andmiseks
meie elust-olust korraldasime
küllatulnutele Tallinna linna
ekskursiooni. Päris põhjalikult
tutvuti ka meie instituudiga.
Siinkohal
suur
tänu
meie
a./ü,-komitee esimehele Laine
Hansalule, kes oli nõus giidiks
hakkama.
Külalistele siin meeldis. Nen
de puhkuseaja sisse jäi ka meie
laulu- ja tantsupidu, mille koh
ta anti hinnanguid ainult üli
võrretes.
See aeg, mis linnaskäikudest
üle jäi, pühendati põhiliselt
sportimisele. Sulgpallis, . laua
tennises, koroonas ja korvpalli
vabavisetes pidasime maha ka
võistlused. Eriti tublid olid
odessalased.
Tundus, et külaskäiguga jää
di rahule. Võib-olla natuke
võõrastav külaliste jaoks oli
laagri küllalt range sisekord.
Tulnukaid Musta mere äärest
võtsime vastu koos rühmakaas
lase Raina Orasega. Kahekesi
oli kergem, seda enam, et oli
tegemist tubli, abivalmis ja ko
husetundliku inimesega.
KATRIN ROOMET

PLUSSID
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MIINUSED
(Algus 1. lk.)
räägivad õpetamise praagist ja
sellest, et profileerivad kateed
rid peavad hakkama üliõpilas
tega tegelema juba esimesest
kursusest peale, mitte ainult
lugema vastava eriala kursust.
* Õppeprotsessi täiustamise
üks reserve on tehniliste õppe
vahendite tõhusam kasutamine.
Instituut omab õppefilme kogukestusega 10 tuhat
minutit.
Vaja on asuda aktiivsemalt nen
de filmide kasutamisele.
■4* Ühiselamud, kus elavad
pooled päevaste teaduskondade
üliõpilastest, on kasvatustöö la
hutamatu lüli. Seda pole siiani
suudetud täies selguses mõista
— õppejõudude poolt
tehtud
kontroll ühiselamutes on sageli
olnud vaid formaalne.

sid eelkõige sotsialismimaadele,
aga ka neile U S A kõrgkoolide
üliõpilastele ja õppejõududele,
kes astusid välja vietnami rah
va kaitseks.
Kuigi,'nagu juba eelpool mär
kisin, konverents ühistele sei
sukohtadele kõrghariduse aren
damise konkreetsetes küsimus
tes ei jõudnud ja ka paljud
sõnavõtjad avaldasid pessimist
likke arvamisi, oli üldine õhk
kond sõbralik jä optimistlik.
Palju loodetakse rahvusvahelise
pinevuse lõdvenemisest, üks
meelselt kiideti heaks Helsingi
tippkohtumine.
Üldisele mažoorsele häälesta
tusele aitasid tõhusalt kaasa ka
kõigi meie liiduvabariikide üliõpilastaidlejad, kelle esinemisi
oli võimalik kolmel kontserdil
jälgida. Esialgu seisnes üliõpi
laste osavõtt konverentsist ai
nult laulmises, tantsimises ja
pillimängus. Sõnavõtjad soovi
tasid tulevikus üliõpilaskonna
esindajaid kaasa tõmmata ka
assotsiatsiooni sisulisse töösse.
BORIS TAM M

õhtu-' ja kaugõppeprorektor

Ära lükka
ettepanekut
ta g a si!
Esimese kursuse tudeng!
Kui Sulle tehakse ettepanek
astuda ametiühinguorganisat
siooni ridadesse, siis ära lükka
seda ettepanekut tagasi. Vasta
sel juhul võib Sinust saada ise
enda vaenlane, sest a/ü. liik
mel on õigus saada:
* rahalist toetust majandus
liku kitsikuse korral,
* soodustatud
tingimustel
dieettoitu,
* tuusikuid
tervisespordilaagrisse,
* tuusikuid
sanatooriumi
desse,
puhkekodudesse,
puhkelaagritesse,
* toetust lapse sünni puhul
■ jm.
Niisiis, kui Sa pole veel asttinud meie instituudi kõige mäšsilisemasse organisatsiooni, siis
küsi rühma a/ü.-organisaatorilt
a/ü. liikme kaart ja täida see.

Tänavu augustis . sai grupp
meie vabariigi kõrgõppeasutuste üliõpilasi austava õiguse
sõita
pildistama
Moskvasse
võidulipu juurde. Grupis oli ka
meie instituudi üliõpilane TÕ
NU RAAG.

Moskvasse sõitsin delegat
siooniga, mille koosseisu kuulu
sid kõrgemate ja keskeriõppeasutuste esindajad. Üldse oli de
legatsioonis 43 inimest.
Fotografeeriti NSVL Relvas
tatud Jõudude Keskmuuseumis,
kuhu võidulipp üles oli pandud.
Pildistamine toimus gruppide
kaupa ning sellest võtsid osa ka
sõjaveteranid ja tööeesrindlased.
Seekord olid pildistamisel veel
Läti NSV ja Valgevene NSV
delegatsioonid.
Pärast pildistamist
toimus
miiting, millest võtsid osa
ÜLKNÜ KK liikmed ja sõjave
teranid.
Oli ka ekskursioon mööda
muuseumi. Et viibisime Mosk
vas 5 päeva, siis hoolitseti ka
vaba aja veetmise eest. Külas
tasime Lenini mausoleumi ja
asetasime pärja Tundmatu sõ
duri hauale. Külastasime paiku,
kus V. I. Lenin elas ja töötas.
Käisime Moskva tsirkuses. Kor
raldati ekskursioon Polütehni
lisse muuseumi, kus eksponee
ritakse seadmeid, mis olid kasu
tusel tehnika arengu algperioo
dil, ja tänapäeva tehnika saavu
tusi.
Külastasime ka Rahvamajan
duse Saavutuste Näitust, kus
fotod pidulikult kätte anti.

N Ä R V IP R O O V T - M E M U A A R
Igaüks, kes annab avalduse
kõrgkooli
astumiseks, loodab
alati kõige paremat — saada
tudengiks. Esimeseks tuleproo
viks on sisseastumiseksamid.
Kes need läbib, sel on ka loo
tust.
Ka kõige tugevam närv hak
kab võbisema eksamitele mõel
des. Nii ka minul, tehes esi
mest, füüsika eksamit. Pärast
pileti võtmist ja laua taha istu
mist hakkas miski sees tuika
ma. Kui minu huvialaks ol
nuks meditsiin, siis oleksin osa
nud võib-olla diagnoosigi mää
rata. Tegemist oli aga minu ees
ilutseva füüsika ülesandega ja
oma kehatemperatuuri asemel
tuli leida vee temperatuur.
Mingisugune valem tuli ka
meelde, aga arvasin, et see küll
.siia kõige paremini ei sobi. Na

gu oleksin kusagil raamatu
tarkuse seas sobivamat näi
nud, kuid küllap oli see üleõppimise vili, nagu hiljem leid
sin. Kuid ega eksam piirdu
ainult ülesandega. Tuli hakata
lahti mõtestama voolu alaldamist. Tunne oli küll niisugune,
et võiks hoopis hakata lahti
mõtestama
läbikukkumist ja
huvi tundma, kust saaks doku
mendid
enda
kätte
hoiule.
Suure mõtlemise peale tuli lõ
puks ka midagi voolu alaldamisest meelde. Eks siis saigi
need mõttekillud paberile pan
dud ja väriseva südamega ko
misjoni laua juurde mindud.
Aga nüüd tuli see, mida kõige
vähem võis oodata — paluti
istuda (!) eksamikomisjoni vas
tu. Niisugust asja polnud ma

küll üheteistkümne aasta jook
sul näinud. Sellepeale hakkas
väringi vaibuma ja nagu oleks
mõtteidki juurde tulnud. Leiti,
et paberil oli nii mõndagi kir
jutatud ja kirjutatut oskasin
ikka selgitada ka. Kui eksamikaardi kätte sain, ei uskunud
oma silmi. Kartsin, et mul on
nägemishäired. Hinne oli kas
vanud poole suuremaks arvestatust. Aga sinna oli tõepoolest
kirjutatud neli. Elu paistis tükk
maad ilusam, kui algul näis.
Jalgki astus palju kergemalt
järgmiste eksamite poole. Ning
ega need enam nii hulludena
paistnudki. Imelik on mõelda
küll, et mina võin kah tuden
giks saada.
Aga elame, näeme!

ANTON VAIK

IH M M IM IIiaill

TPI

filmiklubi
juubelihooaeg
Alustame oma kümnendat hooaega 23. septembril. Kutsu
tud on kõik asjasthuvitatud. Eelmiste aastate eeskujul
tahame pakkuda häid filmielamusi, korraldada väärt kohtu
misi ekraaniteoste autoritega, kuulata lektoreid, läbi viia
arutelusid.
Eesti filmikunstile on sügisel planeeritud kolm õhtut. Koh
tume režissöör Grigori Kromanoviga, toimub tema filmi
«Briljandid proletariaadi diktatuurile» läbivaatus-arutelu.
Ootame külla Mikk Mikiveri oma filmiga «Mauruse kool»
ja räägime eesti dokumentaalfilmi ajaloost.
Nõukogude filmikunstist loodame näidata viimasel ülelii
dulisel filmifestivalil KiŠinjovis auhinnatud filme. Klassikast
vaatame D. Vertovi ja F. Ermleri loomingut.
Esimesel poolaastal jätkame prantsuse filmikunsti tutvus
tavat sarja F. Truffaut’, C. Chabroli, R. Clementfi jt. loomin
gust. Kevadel vaatame itaalia kino esindajate F. Fellini,
M. Antonioni, E. Petri jt. teoseid.

TÄHELEPANU!
O n oodata
uusi im elikke juhtum usi, sest
tuntud seikleja punapäine K ...
o n asunud taas tegutsema. Sel
lele viitavad kindlalt tem a v ii
m ase aja ettevõtm ised. Teda
•o n nähtud p u u otsast alla tu 
lemas
ja
saladusliku
näoga
suure hulga inimestega vestle
mas. K a on teda nähtud poes
kohutavat laadungit toidum oo
n a ostmas. N o näiteks sisaldas
see
hunnik
um bes
kakssada
pätsi leiba , kolmsada pätsi saia,
sada viisküm m end üks ja pool
karpi lihakonserve jne. Täpselt
o n teada see, et m uretseti kaks
karpi tallinna kilu j a ... veel
m idagi m uud. Spordiklubis tea
ti
rääkida, et on toim unud
salajasi Koosolekuid. K õik viitas
aktiivsele
tegevusele,
mida
p ü ü ti küll maskeerida m in e v i. kus toim unud pisikeste ette
võtm iste taas esilekergitamisega
(pildikesed
stendil
nimega

E N E ILfSQ.N
E H K K U I D A S E Ü E -7 5 B U 
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«S p o r t» jn e.), kuid see m eie
valvsa silma all eriti ei õnnes
tunud.
Loom ulikult pole see
punapäise K . . . väikese oskuse
vili, vaid m itm e m eile positiiv
se objek tiivse teguri tulemus,
sest

kui peaks

olem a

saginat,

aga saginat ei ole ja kjk n õu 
kogud . . .
Ilm selt tundis ka punapea, et
teda tähelepanelikult jälgitakse.
V e el püüdis ta va rja ta oma
kavatsusi ning saatis pu h k u
sele oma lähema abilise lokkisjuukselise R . . . i , kuid kui ka
see ei aidanud, asus ta tegu t
sema.
Pühapäeva
hom m ikul
sõitis
peahoone
ette
vähe
ütleva välim usega buss. Järsku
oli see aga täis rahvast ja
ilma erandita olid kõik bussis
õitjad need, kellega K . . . hil
ju ti
vestelnud
oli.
Viim asel
m om endil enne ärasõitu vilksas
tuttava
värvusega
juuksetutt

ning ju b a vuraski punase pea
ga K . .. löögirühm (a rvan , et
võ im e antud inim kogum it nii
nim etada)
teadm ata
suunas.
K u id K ... I ei õnnestunud v e e l
m eie silmist kaduda. Va atlus
postid teatasid, et buss võttis
kursi P ärnule, läbis selle peale
pisikest peatust, m ille jooksul
m õningad kotid masinasse ka
dusid, ning saabus ühte vä h e
tähtsasse sadamasse, k us löög irühm a ootas laev. Lossim ine
teostati välkkiirelt ning m o 
m entaanselt hiivati ankur. K ä i
da suunas näidati v e e l pikka
n in a , ;, ja õigustatult, sest m eri
on m eile esialgu ületam atu ta
kistus, ent jo n n i m e ei jäta.
Suundusim e otsima u ju v v a h e n 
dit ja loodame, et peatselt v õ i
m e anda uusi teateid. Sam uti
loodam e, et selgub, m is on see
saladuslik «m id a gi m u u d ».

Stesfe■

Eeltoodu annab alust väita, et klubi programmide tase
peaks X hooajal olema kõrge ja et filmiõhtud kujunevad
sisutihedaks. Kuigi meil tuleb endiselt arvestada võimalike
muudatustega programmides, leiab ehk iga klubi liige midagi
enda jaoks.
Selgi aastal kohtume teisipäeviti kell 19. Nii sügiskevadsemestril on plaanis läbi viia 14 õhtut.

kui

Klubi, juhatus palub nii uutel kui ka vanadel liikmetel
silmas pidada kolme asja:
mitte anda omaAttkmekaarti võõrastele,
mitte hilineda,
mitte häbeneda aruteludel oma arvamusega välja tulla.
Liikmeks registreerimisel tuleb esitada passipilt liikme
kaardile paigutamiseks.
Registreerimine toimub ruumis A5-314 veel järgmistel Kuu
päevadel: teisipäeval, 16. 09., neljapäeval, 18. 09., teisipäeval,
23. 09., kõigil nimetatud päevadel kella 14.30—16.00.
TIIT MERISALU

Reporter ARKA

S E L L E S U V E R E IS IK IR I
ri, m ille koosseisu kuulusid ka
10 ungarlast, kes kahe nädala
jä rel vahetusid (m idagi m eie
S Ü T -i sarnast). Laagri ju h t
kond
koosnes
paarist kooli
kom som oliaktiivi . kuuluvast
noorm ehest j a igale rühm ale
kinnitatud giidist.
M e ie giid
P eter, tum edate lokkis juustega
ungarlane, kaevas koos m eiega
maad, tassis k ive nin g laudu
ja sõitis m eiega kõik sõidud
sellel maal. A itäh talle!

• T A V A L IN E T Ö Ö 
PÄEV •
K e ll kuus. Äratus. Riided sel
ga, voodiriided
kokku, paar
liigutust h a m ba - ja juuksehctrjaga, töökindad (nähatükkidest
kokkuõm m eldud m u ga vad sõr
m ik ud)
kaenlasse ja olim egi
läinud. K u u s korrust treppe,
välisuks,
tra m m iva gu n
koos
reisijate im estavate pilkudega
(m eie " töörõivastus!) ja söökla.
2.
ju u li Õhtul alustasime sõi In im en e on m ugävuselem beline
tu Tallinnast Moskvasse, kohv
ja laiska sorti: igal hom m ikul
rites kaasas kõikvõim alik soo
sõitsime m ööda P etö fi silda üle
jadest kampsunitest kuni p ä eviD oonau
(ainult üks peatus),
tusriieteni. M ööd u n u d aasta ei
jalgsi vantsisim e seda teed vaid
kordunud, ilmad olid palava d
esimesel päeval.
ja kampsunid jäid kasutamata
H om m ikusöök
koosnes poo
Iga uus m aa ja uus linn pa
lest liitrist piimast ja kahest
kub rikkalikult arutlemist ja
saiakesest, samasugustest, m is
võrdlem ist. U ngari ja ungarlasm eil maksavad 4 kopikat. K o 
tega tundm aõppimiseks oli aega
dus saab tavaliselt klaasist pii
piisavalt ning eks leidis igaüks
mast küll, seal hakkas kõht
m eist neis endale m õn e iseloo
tööperioodi lõpu poole aga ka
m u lik u nüansi, mis jääb aasta
teist poolt liitrit tahtma.
teks m eelde.
Töökoht asus ühiselam u va
hetus läheduses. K ü m m e m i
# LA A G E R #
nutit enne seitset algas pä ev
loendusega,
seejärel
võtsim e
Elasime Budapesti Tehnika
kuurist labidad, kirkad jä ro
ülikooli ühiselamus kesklinna,
nisim e auku ehk äraseletatult
kahte
ühiselamut
ühendam a
Doonau ja tram m itee lähedu
hakkava
tu n n e li
süvendisse.
ses . K o o s- 10 Leningradi, 10
K ii e v i ja 10 Kaunase üliõpila
Esim estel päevadel oli see auk
väga troostitu — savi, kivid, vesi.
sega moodustasime ühise laag

K õik see tuli u m bes 30 cm
madalamaks ja tasaseks nok it
seda. . Päike
hoolitses
lõuna
maise tem peratuuri eest, v a r 
ju s oli vähem alt 30 kraadi soo
ja, m eie jõ im e ja jõ im e kraa
nist vett, m is seejärel kohe
nähapooride kaudu v ä lja til
kus. Pärast jätsim e veekraani
rahule.
Tööd tegim e ja töö oli ras
ke.
K om p ressorp u u r
lõgises
m eie poiste kätes te rv e d päe
vad, kas närides väikeste kil
dude haaval olematuks suurt

raudkivi tunneli külgseinas, või
vähendades paarikümne senti
m eetri võrra kraanäteede b e
toonist tasapinda. Tunneli põh 
ja . saime valmis,, otsisime üles
ehitusprahi ja müilakorra alla
m attunud
vundam endi
tugipostide otsad, puhastasime suu
remast ehitusprahist mõlemad
ühiselamühooned
ja
tegime
muudki.
Tööriistad
osutusid
m eist
nõrgemaks, murdunud
labidavarsi
: kogunes lõpuks
tubli hunnik. E r i rahvustel on
erinevad traditsioonid, kom bed

ja

ka erinevad tööharjumused.
Õppisime ja õppisime, aga ei
saanudki, selgeks labida najal
magamist, seda teatud tööaseridit. Püüdsime oma tagumise
otsa ikka kuhugi maha toetada,
see praktika maksis aga m eile
valusalt kätte- jättis sotsialist
liku võistluse arvestuses k iievlaste järel teisele kohale. K i i e v i
laste paremus seisnes ühe p ro t
sendi võrra kõrgemas tö ö vilja 
kuses. •
Tööpäev kestis väikese lõuna ootega kell 10 ja pooletunnise
lõunavaheajaga kuni kella v iie 
ni.
Ungaris
me
naisterahvaid
ehitusel palju ei kohanud, m eie
rühma
kümmet
tüdrukut
üudistati seetõttu päris a vali
kult. Ü hel esimestest tööpäeva
dest juhtus ka järgm ine lõbus
vahejuhtum .
Viis
töötahtelist
Õrnema soo esindajat saadeti
päevaks teisele objektile, vast
valm inud ujula korrastustöödele. U jula oli tore, basseinis v e 
si sees, rohekat vä rvi ja para
jalt söe. Töö ise oli lihtne ’—
kruusakoorem tuli hoone seina
äärde tasaseks laotada, Labidad
hakkasid kiiresti välkuma. U m 
bes poole tunni pärast, kui esi
m ene hoog mööda sai ja na tu 
ke ringi piiluti, märgati, et kõik
ehitusplatsil
töötavad
m eh ed
toetavad labidat j a vaatavad
töötavaid naishingi, suud kõigil
lähti ununenud. Kndusid jä r g 
mise pooltunni minutid, n en d e
ga koos ka m eetrid kruusakoorma ja meesteringi vahel,
kuni lõpuks seisid m eh ed lugu
pidavate nägudega kolme m e et
ri raadiusega poolsõõris ü m b er
kruusahunniku riismete. E fek t
oli rabav. Endaga rahul olevad
ja töö lõpetanud segadusetekitajad sukeldusid m õnu tundes
basseini.

Hoogne algus on
edu pant

Lugupeetud
I
prof.
IHugoRaudsepp
P A L U M E VASTU VÕ TTA MEIE SÜDAMLIK
SÜNNIPÄEVAÕNNES O OV !

*
j

17. septembril tähistame meie instituudi ühe rajaja, keemiadoktori, ENSV TA korrespondentliikme, Üleliidulise
D. L Mendelejevi nim. Keemia Seltsi Eesti osakonna esimehe
professor Hugo Raudsepa 75. sünnipäeva.
Enamus EN SV keemikute ja keemiainseneride praegustest
põlvkondadest võib pidada end Teie õpilaseks ja tunneb ning
austab Teid kui suurte teadmiste ja kogemustega teadlast
ja pedagoogi.
Alates Tartu Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna
keemiaosakonna lõpetamisest 1926. aastal on kogu Teie tegevns olnud seotud kõrgema kooliga. Algul Tartu Ülikoolis ja
1936. aastast alates Tallinna Tehnikaülikoolis, mille rajamisest Te energiliselt osa võtsite, olles kunagise Marati tänava
keemiahoone ümberehitamise ja sisustamise organiseerijaks.
Teie sisukad ja siisteemikindlad loengud on andnud üliõpi
lastele põhjalikud teadmised ühes keemia põhikursuses —
orgaanilises keemias. Orgaanilise keemia loengutes oli üliõpilaste tunnikontroll, koduste ülesannete ja testi süsteem Teie
poolt rakendatud ammu enne, kui need terminid jälle aktiiv
selt päevakorda tousid.
Teie rikkalikud laboratoorse tehnika kogemused ja nõud
likkus sel alal on muutnud orgaanilise keemia praktikumi
keemiateaduskonna üliõpilastele üheks huvitavamaks ja'
hinnatumaks õppeaineks.
Teie sulest 1967. aastal trükis ilmunud Õpikus «Orgaaniline
keemia» on rikkalikest pedagoogikogemustest lähtudes esita
tud mahukas materjal selgelt, lühidalt ja kaasaegselt.
õnnesoovikiri ei ole koht üksikasjalise loetelu andmiseks
Teie tõsise töömeheelu kõigist tegevusaladest ja rohketest
saavutustest, seepärast lubatagu meenutada vaid olulisemaid.
Suur on Teie panus meie vabariigi tähtsama loodusvara —
põlevkivi ja sellest saadavate produktide uurimisel. Tähtsamaiks sel alal on tööd põlevkivi fenoolide koosseisu, oma
duste ja rakendamisvõimaluste uurimise kohta.
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Teie juhendamisel on välja töötatud süsivesinike oksüdat
siooni meetod madalamate karboksüülhapete saamise ees
märgil, mis on oma originaalsusega äratanud üleliidulist
tähelepanu.
Teie endised aspirandid on tänulikud, et Te probleemide
lahendamisel andsite lennuka üldsuuna, seda rangelt piirit
lemata: nii õppisime uurimistöö raskustega toime tulema ja
iseseisvalt «keemiliselt» mõtlema.
Alati on Teile iseloomulik huvi kõige uue ja areneva
vastu ja sellele kaasaaitamine. Nii on orgaanilise keemia ka
teedrist saanud alguse perspektiivsed ja populaarsed konser
veerimise tehnoloogia ja ühiskondliku toitlustamise tehno
loogia erialad, mille väljaarendamisele Te heatahtlikult kaasa
aitasite. Paljude aastate vältel olete hea seisnud eestikeelse
keemiaalase terminoloogia loomisel, olles Üheks «Vene-eesti
keemia sõnastiku» koostajaks. Oma eeskujuga juurutasite Te
instituudis väga kiiresti uue. orgaaniliste ühendite nomen
klatuuri.
Lisaks pingelisele pedagoogilisele ja teaduslikule tegevu
sele olete alati aega leidnud kirjanduse, kunsti ja teatri vii
maste uudistega kursis olemiseks. Kui sageli oleme üllatu
nud, kogedes, et olete kateedris esimene, kellel loetud äsja
ilmunud uudisteos.
Ja kokkuvõte: oleme uhked, et T P I keemiateaduskonna
alussambad ulatuvad Teie isikus oma alguspäevist tänaseni;
et see alussammas oma hea pedagoogi, tuntud teadlase ja
aktiivse ühiskonnategelase tahkudega on eeskujuks meile
kõigile.
VEEL KORD PALJU ÕNNE JA HEAD TERVIST!
Kolleegid orgaanilise keemia
kateedrist
Mm

T P I trüki- ja kirjastusosakonna väljaandel on
ilmunud:
A. Ruuvet. Rahaliste vahendi
te, arvelduste ja krediidioperatsioonide arvestus.
Tallinn,
1975, 1000 eks., 120 lk. 40 kop.
H. Hõdrejarv.
Analüütilise
keemia instrumentaalmeetodid I.
Tallinn, 1975, 400 eks., 92 lk.,
48 kop.
R. Jürgenson. Sisend-Väljund
keeles PL/I. Tallinn, 1975, 2000
eks., 198 lk., 45 kop.
H. Mölder. Reovete puhastus
seadmed I. Tallinn, 1975, 400
eks., 160 lk., 78 kop.
Vahetatavuse alused ja tehni
lised mõõtmised. Skeemid ja
joonised. Tallinn, 1975, 600 eks.,
128 lk., 1 rbl. 22 kop.
E. Maflwc. HoJiHTHKa KIICC

B OÕJiaCTH CeJIbCKOrO X03flHCTBa

(1961— 1973 r.) Tallinn,
1975,
500 eks., 64 hc, 6 kop,
A. KyhpHBi^eBa. <$KHaHcoBoK peH H TH au
ciicTeM a
CCCP.
Tallinn, 1975, 600 eks., 92 lk.,
48 kop.
O. AapHa, Teopna a B T O M a ra uecKoro ynpasjieHHH I. Tallinn,
1975, 700 eks., 114 lk., 52 kop.
C Õ O PH K K

TeXHMneCKMX

TeK-

CTOB CTpOKTeJIfcHOro 4>3KyJn,Te■ra. Tallinn, 1975, 500 eks., 104

lk., 17 kopTpyflM n o CTpoHTeJibHOH M e xaiiHKe. CõopHMK CTaTeü VI,
T PI Toimetised nr. 375. Tallinn,
1975, 350 eks., 68 lk., 33 kop.

Mulluse aasta töötulemustega
nii massi- kui saavutusspordis
võime üldjoontes rahule jääda.
E s i k o h a d kõrgkoolide vaba
riiklikul spartakiaadil ja kehakultuuritöö ülevaatusel ei vaja
kommentaare. Tõusutendentse
võisime täheldada ka TPI üli
õpilaste spordiaktiivsuses. Teaduskonnasisestel
tervistavatel
üritustel ja spordivõistlustel oli
kaasalööjaid veidi rohkem kui
mullu (vastavalt 10349 ja 10833
osavõtjat). Rekordarv osavõtjaid
(2550 üliõpilast, õppejõudu ja
teenistujat) tuli välja TPI tra
ditsioonilisele
võidupühamatkale. õnnestunud ettevõtmisi oli
teisigi.
Uue õppeaasta hakul oleks
meie spordiaktiivil aga tarvili
kum suunata pilgud uutele ees
märkidele ja paremate lahen
duste leidmisele.
Möödunud
õppeaastal oli teaduskondade
kehakultuurikollektiivides
üheks olulisemaks puuduseks
liialt pikale veninud hoovõtt
teaduskonnasiseste
massiliste
tervistavate ürituste ja spordi
võistluste
organiseerimisel.
Selletõttu läks kasutult kaduma
mitte üksnes septembri-, vaid
ka suuremalt jaolt oktoobrikuu
(välisürituste. jaoks sobivaim
aeg!). Kuigi septembris on osa
üliõpilasi seotud põllumajan
duslike tööde .ja teiste ülesanne
tega, ometi võib selle aja jook
sul kogu. organiseeriva töö ära
teha (tööplaanid, kompleksvõistluste juhendid, ürituste reklaa
mimine jmt.). Samad sõnad tu
leb öelda ka teaduskondade k/kde aruandlus-valimiskonverentside (koosolekute) kohta.
Ka
tänavu seisavad need tähtsad
üritused meil ees. Tuleb tingi
mata silmas pidada, et k/k
nõukogude aruandlus-valimiskampaania mingil määral ei
häiriks t e g e l i k k u kehakul
tuuri- ja spordialast tööd tea
duskonnas.. Juhtimise üleand-

Õpikute osakond (Lai 5, tel.
467-16) laenutab
üliõpilastele
septembrikuus raamatuid järg
miselt.
Esimesele kursusele 4. 09.—
27. 09, teisipäevast neljapäevani
14.00—20.00, reedel ja laupäeval
11.00— 17.00. Alates 1 okt. 75 lae
nutatakse I kursusele raamatuid
üldise graafiku alusel, s. o. tei
sipäevast neljapäevani 11.00—
19.00, reedel ja laupäeval 11.00—
17.00.
Teisele kursusele laenutatakse
raamatuid 18. 09. — 20. 09.
Kolmanda kursuse üliõpilaste
le
laenutatakse
raamatuid
12. 09. — 13. 09.
IV, V, V I kursuse üliõpilastele

mine (kui see osutub vajali
kuks) peab toimuma sujuvalt,
täie vastutustundega praeguse
juhtkonna poolt ja kogu töö jä r
jepidevuse säilitamisega.
Tõsisemat hoolt tuleb kanda
teaduskonnasisese dokumentat
siooni hooldamise ja vormista
mise eest. Mullu oli selles osas
tõsised lünki pea iga teadus
konna k/k nõukogu töös. Olgu
siinkohal täheldatud, et aasta
aruande koos vajaliku doku
mentatsiooniga esitas korrekt
selt täidetuna ainult (!) keemiateaduskonna, k/k nõukogu (esi
mees A. Tamm).
Mitmed
teaduskonnasisesed
üritused jäid
osavõtuvaeseks
üksnes seetõttu, et
puudus
õigeaegne
ja
agitee
r i v a l t sõnastatud eelreklaam,
ürituste
läbiviimisel aga ei
hoolitsetud vajalikul määral pi
duliku õhkkonna loomise eest;
Kuigi
õpperühma s p o r d i 
j u h t i d e (endise nimega spordiorganisaatorid) tegutsemisaktiivsus on üldiselt
tõusnud
(mullu hinnati positiivselt 47%,
tänavu 63% spordi juhi tööd),
ometi peame tunnistama, et ka
siin oleme ideaalsest olukorrast
veel kaugel maas. Teaduskon
dade ■k/k nõukogude töös peab
saama reegliks, et igale suure
male üritusele eelneb teadus
konna Õpperühmade spordijuh
tide kokkutulek, kus asjalikult
ja operatiivselt arutatakse läbi
eelseisva võistluse või ürituse
üksikasjad,
kooskõlastatakse
tähtajad, teostatakse ülesandmised, loosimised jmt.
Massispordis oleme jõudnud
rajajooneni, kust edasiliikumise
võih tagada üksnes kvaliteetne
organisatsiooniline töö,
seda
kõikides meie instituudi spordi
elu juhtivates lülides!

nide büroode tegevus oli mullu,,
nagu kahjuks eelmistelgi aasta
tel, varjusurmas. Mõistagi kan
natab selle all eelkõige sekt
siooni e l u j õ u d . KuLpuudub
eestvedajate tuumik, siis ei saa
olla juttugi täisverelisest õppeja kasvatustööst antud spordi
sektsioonis.
Paljudel
meie
spordisektsioonidel oleks õppida
TPI matkaklubi
juhtkonnalt
(esimees A. Kilk).
Matkajate
kollektiivis käib aastaringi hu
vitav mitmepalgeline tegevus.
Klubi juhatuse istungid on re
gulaarsed ja asjalikud. Kõik,
mis paberile pannakse, viiakse
ka ellu! Aega jätkub kõigeks:
raskete sportlike ja massiliste
rahvamatkade ning mitmekesi
selt sisustatud ning meeleolu
kalt läbiviidud klübiõhtute kor
raldamiseks. Taoline üksmeel ja
kollektiivsus peaks valitsema
igas
meie
spordisektsioonis.
Küllap oleksid siis ka meie
sportlike saavutuste hulk ja
tase märksa tuumakamad.

Kõik eelpoolöeldu käib
ka
meie spordisektsioonide büroo
de kohta. Spordiklubi juhatus
on seisukohal, et enamiku (v. a.
fllr e iln ir i
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Uue spordihoone käiku lask
mine avardab meie sportimis
võimalust tunduvalt. Instituudi
üldsus ootab põhjendatult uusi
ja senisest tublimaid sportlikke
saavutusi eeskätt meie korv- ja
võrkpalluritelt,
kergejõustiklastelt ja ka kõigi teiste spordi
alade esindajatelt, kellel avaneb*
võimalus uues spordihoones oma
spordimeisterlikkust täiustada..
Oleks vaga tore, kui meie sport
lased ja treenerid igati õigus
taksid neid ootusi!
VLADIM IR B A Z A N O V
TPI Spordiklubi
juhatuse esimees

Raamatukogu teatab
laenutatakse raamatuid 16. 09. —
17. 09.
õpikute nsakond teenindab
II— V I kursuse üliõpilasi teisi
päevast neljapäevani
11.00—
19.00, reedel ja laupäeval 11.00—
17.00.
Teaduskirjanduse j a biblio-.
graaf ia osakonnad
(Ehitajates
tee 5, tel. 537-355 ja 537-353) on?
ajutiselt 1. sept. — 14. sept. a v a -s
tud lugejatele
esmaspäevast?
reedeni 10.00-=17.00, laupäeviti <
ja pühapäeviti suletud. Alates?
15, sept. on mainitud osakon-s
nad avatud tavalisel ajal, s. o.?
esmaspäevast reedeni
10.00— s

Ehk l a h e b v a j a . . .
Oma järjekordse pühapäevase
üsa
kokkuseadmise
usaldas
Belgradi ^ ajaleht
«Poliitika»
Jugoslaavia publitsistile
Olga
Pešicile. Teema: «Väikesed nõu
anded, — tulus abi.» Numbris
se on kogutud hulk nõuandeid
erinevateks juhtudeks. «M e ei
kavatse avastada Ameerikat»,
kirjutab O. Pesid, «m e lihtsalt
tuletame meelde meie vana
emade ja -isade kogemusi,. mis
võivad olla kasulikud, eriti nei
le, kes teevad esimesi samme
perekonnaelus.»
0 L illi vaasi asetades lõigake
veesolev vars põiki läbi. Vette
võib panna ka tüki suhkrut või
aspiriinitableti.
0 K ui külalised suitsetavad
toas, süüdake küünal — selle
leek puhastab osaliselt õhku.
A g a et küünal põleks kauem
ja leek oleks sirge, pange tahi
juurde pisut soola.
0 Juhtub, et linnast välja
kalale või marjule sõites avas

Oktoobrikuu on ka spordi
sektsioonidele aruandmise
ja
oma juhtivate organite ümbervalimise periood. Tahaks väga
loota, et tänavu võtavad seda
tähtsat ülesannet" täie- tõsiduse
ja vastutustundega nii treenerid,
kui ka sportlased.

tate äkki, et tikud on märjaks <
ligunenud. Et seda ei juhtuks, >
kastke enne kodust väljam ine-<
kut tikupead küünelakiga ja?
laske kuivada. Nii tikud ei s
niisku.
•
?
# Pükstel
seisavad
viigide
kauem šees, kui kõigepealt trii- >
gite pükse läbi lapi, mis on <
niisutatud nõrga äädikalahu- S
sega, pärast aga, kui püksid on <
juba täiesti kuivanud, tõmbate?
nad uuesti triikrauaga üle, see-1
kord läbi niiske paksu paberi.?

22.00, laupäeval 10.00—17 0Q
Lugemissaal ühiselamus n r. 2£
(Akadeemia tee 7, tel. 537 356)
o n seoses
ümberkorraldustega
septembrikuus suletud ja ava
takse alles alates 1. okt. 75.
TPI RAAM ATUKOGU
TPI t r ü k i- j a k irja s tu s o s a 
k o n n a v ä lja a n d e l o n ilm u n u d :

MaTeniaTHKa m xeopeTHHecKaat
MexaHHKa.

G õophh k

CTaTeü

VIII. TPI Toimetised nr. 373,
Tallinn, 1975, 350 eks., 56 lk.,
24 kop.
CöopHMK CTaTeü n o c a n i r r a p Hoft rexH H K e X. TPI Toimetised

nr. 380. Tallinn, 1975, 350 eks.,
64 lk., 32 kop.
Boupocu HayHHoro aTeM3 iwa_
TPI Toimetised nr. 372. Tallinn
1975, 300 eks., 76 lk. 39 kop.
Tpyflw SKOHOMMnecKoro <|>aKyjibTeTa XVII. TPI Toimetised’
nr. 374, Tallinn, 1975, 56 lk.,
30 kop.
T py w bi n o 4»H3HKe. CÕopjumc
cTaTeü VII. TPI Toimetised'
nr. 379. Tallinn, 1975, 350 eks...
36 lk., 18 kop.
TPI t r ü k i- j a k ir ja s t u s o sak o n d

Vastutav toimetaja
% Kui olete kiiruga margi?
O. PÕDER
valesti
ümbrikule kleepinud, s
ärge visake ümbrikut siiski ?
ära: pange ümbrik koos m ar-s
«Таллинский политехник», о р 
giga kahe leivatüki vahele ja? ган парткома, ректората, комитет*
vajutage ta pealt millegi ras- < ЛКСМ Э и профкома Таллинского '
kega kinni. Paari minuti pä- ? политехнического инстиггофя.
rast on mark lahti.
s
Trükikoda
«Ühiselu», T a llin n .
# Lakk kuivab küüntel /kii- ?
Pikk 40/42.
remini ja säilib kauem, kui?
sõrmed kohe pista paariks mi- j
Hind 2 kop.
nutiks külma vette.
j
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